
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE  
LINHA DE PESQUISA POLÍTICAS EDUCACIONAIS – LIPED  

 

 

 

 

 

 

 

Sebastião Carlos Pereira Filho 

 

 

 

 

 

  

Da Confederação de Professores do Brasil (CPB) à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE): história da 
organização político-sindical dos trabalhadores em educação 

brasileiros (1983 a 1991) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA FILHO 
 

 

 

 

 

 

Da Confederação de Professores do Brasil (CPB) à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE): história da 
organização político-sindical dos trabalhadores em educação 

brasileiros (1983 a 1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE), da 
Universidade Nove de Julho 
(Uninove), como requisito parcial para 
a obtenção do título de Mestre em 
Educação, sob a orientação do 
professor Dr. Carlos Bauer de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pereira Filho, Sebastião Carlos. 

    Da Confederação de Professores do Brasil (CPB) à Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE): história da 

organização político-sindical dos trabalhadores em educação 

brasileiros (1983 a 1991). / Sebastião Carlos Pereira Filho. 2019. 

    246 f. 

     

    Dissertação (Mestrado) - Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 

São Paulo, 2019. 

    Orientador (a): Prof. Dr. Carlos Bauer de Souza. 

1. CPB. 2. CNTE. 3. História da educação. 4. Sindicalismo 

docente. 5. Trabalhadores em educação. 

I. Souza, Carlos Bauer de.           II. Titulo.                                                                                                

                                                                                                    

CDU 37 

         



Da Confederação de Professores do Brasil (CPB) à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE): história da 
organização político-sindical dos trabalhadores em educação 

brasileiros (1983 a 1991) 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Nove de Julho (UNINOVE), junto ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE), como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em 
Educação pela Banca Examinadora 
formada por: 
 

 
PRESIDENTE:  _____________________________________________ 

Professor Dr. Carlos Bauer de Souza (Orientador) 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP) 

  
 
EXAMINADOR: _____________________________________________ 

Professor Dr. Amarílio Ferreira Júnior 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

 
 
EXAMINADOR: _____________________________________________ 

Professor Dr. Celso do Prado Ferraz de Carvalho  
Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP) 

 
 
EXAMINADOR: _____________________________________________ 

Professor Dr. Cássio Hideo Diniz Hiro  

Pós-doutorando - Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP) 

 
 
SUPLENTE:     _____________________________________________ 

Professor Dr. José Rubens Lima Jardilino 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

 
 
SUPLENTE:     _____________________________________________ 

Professor Dr. José Eduardo de Oliveira Santos 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP) 

 

 

MESTRANDO:     _____________________________________________ 
Sebastião Carlos Pereira Filho 

 

Aprovado em ______/______/______ 

 



  



AGRADECIMENTOS 
 

A lista é longa e pode ser que eu cometa injustiças. 

A todos os colegas do PPGE da Uninove, em particular aos membros do GRUPHIS, 

pessoas com quem convivi mais de perto, aprendi a gostar e respeitar, e que sempre 

demonstraram muito companheirismo.  

Aos professores do Programa, pelas lições compartilhadas dentro e fora da sala de aula, em 

particular ao Celso Carvalho, Eduardo Santos, Manuel Tavares, Rose Roggero e José 

Eustáquio Romão. 

A todo o pessoal administrativo e de apoio da Uninove, sempre muito atentos e solidários, 

em particular o pessoal da Secretaria do Programa. 

Aos membros da Banca de Qualificação, Celso Carvalho (‘bis in idem’, pra não perder o 

cacoete de advogado) e Amarílio Ferreira Jr., pelas correções e aportes apresentados.  

Aos meus entrevistados, professores Tomaz, Roberto, Nelsinho e Hermes Zaneti. Ao último, 

uma menção honrosa, por se dispor a conceder uma segunda entrevista, em função da 

inabilidade do mestrando com bugigangas eletrônicas. 

À diretoria da CNTE, na pessoa do Professor Gilmar Ferreira, pelo apoio incondicional ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Aos trabalhadores que prestam serviço na CNTE, em Brasília e, muito especialmente, à 

Cristina, bibliotecária e secretária administrativa da ESFORCE, pela disponibilidade, 

gentileza e o apoio na localização dos documentos do acervo da Confederação e ao Chico, 

parte da história da entidade, incansável na produção das minhas cópias xerográficas. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela oferta da 

bolsa de estudos, por intermédio do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições 

de Ensino Particulares (PROSUP). 

Às diretorias da CSP Conlutas e do Sinasefe/DN, que me acolheram e deram tranquilidade 

para os trabalhos durante as minhas estadas em São Paulo e Brasília. 

Aos meus familiares, especialmente aos meus irmãos. 

Aos meus amigos, pelo incentivo, em especial ao Professor Mauro Puerro, cujo 

empurrãozinho foi decisivo para esse desafio. 

Ao Professor Daniel Santos, meu filho e à Professora Conceição Oliveira, minha 

companheira de vida: duas pessoas engajadas na luta por um futuro melhor, professores da 

rede pública de ensino de Belo Horizonte, atuando em escolas da periferia da cidade, 

ativistas sindicais, militantes socialistas... Pessoas que me fazem sorrir, acreditar nas 

opções que fiz e num mundo melhor para as futuras gerações. 

Ao meu orientador, Professor Carlos Bauer, um ser humano exemplar. 

Aos que não citei, mas sabem, mais do que eu, que também ajudaram na empreitada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A educação pela pedra 

 

Uma educação pela pedra: por lições;  

para aprender da pedra, frequentá-la;  

captar sua voz inenfática, impessoal  

(pela de dicção ela começa as aulas).  

A lição de moral, sua resistência fria  

ao que flui e a fluir, a ser maleada; 

a de poética, sua carnadura concreta; 

a de economia, seu adensar-se compacta:  

lições de pedra (de fora para dentro,  

cartilha muda), para quem soletrá-la. 

 

Outra educação pela pedra: no Sertão 

(de dentro para fora, e pré-didática). 

No Sertão a pedra não sabe lecionar,  

e se lecionasse não ensinaria nada;  

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,  

uma pedra de nascença, entranha a alma. 

 

João Cabral de Melo Neto 



RESUMO 

 

Este trabalho tem por objeto o estudo da organização sindical nacional dos 

trabalhadores do ensino básico no Brasil, mormente, os professores da rede pública, 

durante o período de transição da ditadura militar para o regime democrático, entre 

1983 e 1991. Esse período, de intensas mudanças institucionais, coincide com a 

transição e transformação da Confederação de Professores do Brasil (CPB), que 

passa a se chamar Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), e a consolidação do chamado ―Novo Sindicalismo‖, do qual emergiriam 

importantes lideranças sociais e políticas, com participação do professorado, que 

procura se configurar como sujeito político e autônomo no cenário nacional. A 

pesquisa analisa e interpreta como essas mudanças se relacionam aos grandes 

fatos políticos do período e às intensas mobilizações protagonizadas pelos 

trabalhadores da educação; como as mudanças no sindicalismo, as greves e 

mobilizações docentes influenciaram nos rumos da entidade e, ainda, como se deu a 

intervenção da CPB/CNTE nos debates educacionais realizados no ―Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública‖ e na Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988). A 

pesquisa está lastreada numa extensa revisão da literatura disponível sobre o 

associativismo e o sindicalismo entre os trabalhadores da educação no Brasil; na 

localização e coleta de dados de fontes primárias, incluindo os Anais da I 

Conferência Nacional de Educação da CPB (1987) e documentos catalogados nos 

Anais da Assembleia Constituinte; e, ainda em entrevistas semiestruturadas 

realizadas com dirigentes sindicais e políticos que atuaram durante aquele período. 

O trabalho aponta como se deu a disputa política pela hegemonia na direção da 

entidade sindical; busca qualificar o papel dos instrumentos de mobilização 

utilizados pelos professores, particularmente o recurso da greve; estabelece alguns 

apontamentos acerca da construção da identidade da categoria profissional quando 

da constituição de uma entidade comum de todos os trabalhadores da educação e, 

ainda, analisa as concepções pedagógicas e educacionais debatidas e consolidadas 

entre os professores ao longo do período estudado. 

   

PALAVRAS-CHAVE: CPB; CNTE; História da educação; sindicalismo docente; 

trabalhadores em educação. 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to study the national trade union organization of basic education 

workers in Brazil, especially public school teachers, during the transition from military 

dictatorship to democratic rule, between 1983 and 1991. This period of intense 

institutional changes coincides with the transition and transformation of the Brazilian 

Confederation of Teachers (CPB), which is now known as the National Confederation 

of Education Workers (CNTE), and the consolidation of the so-called "New 

Sindicalism" there would emerge important social and political leaderships, with the 

participation of the professors, who seek to be a political and autonomous subject in 

the national scenario. The research analyzes and interprets how these changes 

relate to the great political facts of the period and the intense mobilizations carried 

out by the education workers; such as changes in trade unionism, strikes and teacher 

mobilizations influenced the course of the organization and, as well as the 

intervention of the CPB/CNTE in the educational debates held in the National Forum 

in Defense of Public School and in the National Constituent Assembly/1988). The 

research is based on an extensive review of the available literature on associativism 

and unionism among education workers in Brazil; in locating and collecting data from 

primary sources, including the Proceedings of the First National Conference of 

Education of CPB (1987) and documents cataloged in the Annals of the Constituent 

Assembly; and also in semistructured interviews with trade union leaders and 

politicians who worked during that period. The work points out how the political 

dispute for the hegemony in the direction of the union organization took place; seeks 

to qualify the role of mobilization instruments used by teachers, particularly the use of 

the strike; establishes some notes about the construction of the identity of the 

professional category when the constitution of a common entity of all education 

workers, and also analyzes the pedagogical and educational conceptions debated 

and consolidated among the teachers during the studied period. 

 

KEYWORDS: CPB; CNTE; History of education; teacher syndicalism; workers in 

education. 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objeto el estudio de la organización sindical nacional de los 

trabajadores de la enseñanza básica en Brasil, en particular, los profesores de la red 

pública, durante el período de transición de la dictadura militar al régimen 

democrático, entre 1983 y 1991. Este período, de intensos cambios institucionales, 

coincide con la transición y transformación de la Confederación de Profesores de 

Brasil (CPB), que pasa a llamarse Confederación Nacional de los Trabajadores en 

Educación (CNTE), y la consolidación del llamado "Nuevo Sindicalismo", del cual, 

emergen importantes líderes sociales y políticos, con participación del profesorado, 

que busca configurarse como sujeto político y autónomo en el escenario nacional. La 

investigación analiza e interpreta cómo estos cambios se relacionan con los grandes 

hechos políticos del período y con las intensas movilizaciones protagonizadas por 

los trabajadores de la educación; como los cambios en el sindicalismo, las huelgas y 

movilizaciones docentes influenciaron en los rumbos de la entidad y, como se dio la 

intervención de la CPB/CNTE en los debates educativos realizados en el "Foro 

Nacional en Defensa de la Escuela Pública" y en la Asamblea Nacional 

Constituyente (1987/1988). La investigación está respaldada en una extensa revisión 

de la literatura disponible sobre el asociativismo y el sindicalismo entre los 

trabajadores de la educación en Brasil; en la localización y recolección de datos de 

fuentes primarias, incluyendo los Anales de la I Conferencia Nacional de Educación 

de la CPB (1987) y documentos catalogados en los Anales de la Asamblea 

Constituyente; y, aún en entrevistas semiestructuradas realizadas con dirigentes 

sindicales y políticos que actuaron durante ese período. El trabajo apunta como se 

dio la disputa política por la hegemonía en la dirección de la entidad sindical; busca 

calificar el papel de los instrumentos de movilización utilizados por los profesores, 

particularmente el recurso de la huelga; establece algunos apuntes acerca de la 

construcción de la identidad de la categoría profesional cuando la constitución de 

una entidad común de todos los trabajadores de la educación y analiza las 

concepciones pedagógicas y educativas debatidas y consolidadas entre los 

profesores a lo largo del período estudiado. 

 

PALABRAS CLAVE: CPB; CNTE; Historia de la educación; sindicalismo docente; 

trabajadores en educación. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Nessa seção são apresentadas algumas breves notas metodológicas que 

foram desenvolvidas no constructo desse trabalho, sua temática, objeto e as 

questões que nortearam o processo de constituição da pesquisa.    

A organização sindical e política dos trabalhadores em educação brasileiros 

passou por um intenso processo de transformação e metamorfoseou-se, no período 

mais recente, que compreende a ascensão e queda da ditadura militar (1964-1985) 

e a instalação de um regime político democrático-eleitoral no Brasil.  

Esse trabalho tem como objeto o estudo histórico da organização sindical 

nacional dos trabalhadores do ensino básico da rede pública, centrando suas 

preocupações analíticas, notadamente, entre os professores, e estabelecendo a 

periodização entre os anos de 1983 e 1991. Esse momento, de intensas mudanças 

institucionais, marcou a transição do lócus político-organizativo e a transformação da 

Confederação de Professores do Brasil (CPB), que, significativamente, passou a 

chamar-se Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 

A CNTE nasceu influenciada por um novo modelo de organização sindical, 

que preconizava a representação dos trabalhadores desde os seus locais de 

trabalho, e teve como marcas uma prática de confrontação social e a negação à 

colaboração com os governos da ditadura, tendo este ficado conhecido como o 

Novo sindicalismo. As mudanças ocorridas na organização sindical dos 

trabalhadores no Brasil, incluídos aí os trabalhadores em educação, e, dentre eles, 

os professores, relacionam-se com um processo de reorganização política que teve 

no surgimento de um novo partido de esquerda, o PT, o seu signo mais importante. 

Esse período histórico foi marcado pela efervescência política de um amplo 

movimento reivindicatório entre os assalariados, pela eclosão de greves de massas, 

o surgimento de oposições sindicais no interior dos sindicatos oficiais e pela criação 

de associações e sindicatos dos servidores públicos à margem da estrutura legal, 

que proibia os direitos de organização sindical e de greve deste segmento. 

A retomada das greves operárias, pelo menos desde meados da década de 

1970, coincidiu com um momento de questionamento ao regime ditatorial vigente e 

foi seguida por numerosas greves dos trabalhadores da educação, notadamente, 

dos professores da educação básica pública. 
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Nesse sentido, as lições de Sadi Dal Rosso são elucidativas no que é 

pertinente à definição do objeto de pesquisa. 

 
O objeto é o sindicalismo no setor da educação. Sindicalismo, o 
substantivo; docente e trabalhadores de educação, os adjetivos. Do 
que decorre uma dupla visão sobre a teoria do sindicalismo 
docente. A primeira, sugerida pela leitura conjunta do substantivo e 
do adjetivo, é que a teoria do sindicalismo em educação está contida 
dentro da discussão geral do lugar e do papel do sindicalismo na 
sociedade. A segunda consiste em assumir que o sindicalismo em 
educação é uma esfera da vida social com estatuto de legitimidade 
igual a qualquer outra esfera de atividade para o estudo da atividade 
sindical. Em favor da primeira está toda uma tradição teórica 
construída pelas ciências sociais, pela ciência política e pela 
sociologia, durante mais de um século e meio de pensamento 
social. Isto significa dizer que a partir da teoria do sindicalismo em 
geral olha-se o sindicalismo em educação. Em favor da segunda está 
a especificidade do campo da educação na sociedade não apenas 
enquanto reprodutor ou transformador do sistema de relações 
vigentes, como, especificamente, enquanto a educação encarna uma 
das esferas em que predomina o trabalho imaterial, o que tem a ver 
especialmente com o empenho do afeto e do intelecto do trabalhador 
mais do que com o esforço físico próprio do trabalho material (DAL 
ROSSO, 2011, p.17). 
 

Definiu-se como objetivo geral de pesquisa, então, analisar e interpretar, 

numa perspectiva histórico-educacional, como se deu a organização sindical dos 

professores do ensino básico no Brasil entre os anos de 1983 e 1991. Para tanto, 

uma análise das mudanças ocorridas na estruturação social desse grupo de 

trabalhadores faz-se relevante. 

Ao longo da ditadura militar, os professores sofreram uma mudança de 

concepção ideológica relacionada ao seu padrão social, antes visto como ―elitista‖, 

dos primórdios do século XX até os anos 1960. A partir do golpe de estado vai-se 

moldando outro perfil social, em função de mudanças estruturais ocorridas na 

economia brasileira e da intervenção do Estado na educação básica.  

A expansão da oferta de ensino fez com que, em meio à modernização 

conservadora imposta pela ditadura militar, o professorado já não portasse o perfil 

ideologizado do passado, numericamente inferior e com pretensa origem nas 

camadas médias urbanas e nas próprias elites. 

Analisando esse processo, Amarílio Ferreira Jr (1989) identifica, de um lado, 

uma mobilidade ascendente, para os setores oriundos das classes subalternas e 

que se beneficiaram das políticas de alargamento do ensino universitário, para os 

quais, ser professor seria o apogeu na escala social; e, de outro, uma mobilidade 
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descendente, daqueles setores oriundos das camadas médias mais abastadas e 

mesmo das elites, que sofreram com o processo de perda do caráter liberal da 

profissão e sua crescente proletarização. 

O autor, no entanto, acentua esse processo como sendo, em sua perspectiva 

geral, de ―proletarização‖ dos professores. A modernização das relações de 

produção capitalistas e a ampliação dos contingentes médios assalariados, dos 

quais os professores seriam parte, combinados, levaram a uma nova situação do 

professorado. Há uma profissionalização da atividade docente, de sorte que, se 

antes, no passado, os professores eram identificados como parte da 

intelectualidade, hoje estariam bem mais identificados com as classes assalariadas. 

Essas mudanças estruturais determinaram a incorporação do professorado, 

ainda que tardiamente, a uma dinâmica de mobilizações típica do operariado, tendo 

os sindicatos como referenciais de organização e representação, em meio à crise do 

regime militar instalado no Brasil, no final da década de 1970.  

Num cenário como esse, o presente estudo buscou analisar e interpretar 

alguns episódios históricos importantes daquele período e como esses influenciaram 

os rumos políticos no interior da entidade nacional que os trabalhadores em 

educação estavam procurando construir. 

Dentre esses episódios, podemos mencionar a campanha das diretas (1984), 

a escolha de José Sarney (1985-1989) para a Presidência da República, pelo 

Colégio Eleitoral, as greves gerais convocadas pela Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), durante o referido governo, a Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) de 1987-1988, como também, a disputa presidencial entre Lula e 

Collor e a eleição do segundo, em 1989, com o intuito de entender como esses 

eventos influenciaram a disputa de hegemonia de direção da entidade e as 

concepções educacionais que esta irradiou para as suas afiliadas espalhadas por 

todo o país. 

O trabalho também permitiu apontar como foi a intervenção da entidade no 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP), nas Conferências de 

Educação ocorridas no período, nas problemáticas relacionadas à educação e ao 

ensino, assim como nas formulações pedagógicas e nos debates relativos ao 

capítulo da educação na Assembleia Nacional Constituinte.  

A transformação da Confederação de Professores do Brasil em Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação foi parte importante desse momento 
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histórico. A CPB constituiu-se, durante parte de sua existência, numa entidade 

ligada à tradição de colaboração entre as classes trabalhadoras e os governos, 

herdeira do modelo getulista de organização sindical implantado no Brasil, de caráter 

corporativo e assistencialista. E, durante parte significativa de sua história não 

questionara o regime militar.  

A CNTE nasceu influenciada por um novo modelo sindical, tanto na sua forma 

de atuação, quanto na organização dos trabalhadores em educação, unificando os 

diversos segmentos de trabalhadores do ensino e não apenas os professores. 

Diferentemente de outras organizações sindicais, a mudança na forma de 

organização operou-se por dentro da antiga CPB, postulando, portanto, 

politicamente e socialmente, a unidade de diferentes categorias presentes e 

atuantes no mundo do trabalho educacional. 

 

Personagens coletivos e história da educação brasileira 

 

A história da educação brasileira é o campo no qual se insere a presente 

temática de pesquisa, centrando suas preocupações analíticas no desvendar do 

papel dos professores, então, entendidos como personagens coletivos que atuam e 

produzem suas trajetórias no âmbito do sindicalismo docente nacional. 

O período histórico no qual o estudo se concentrou foi marcado por intensas 

mudanças institucionais no Brasil e coincidiu com a transição e transformação da 

CPB em CNTE, marco fundamental no estabelecimento da periodização adotada 

neste trabalho. 

A presença dos sujeitos coletivos, assim como as experiências de luta e de 

organização dos trabalhadores da educação, são parte fundamental dos estudos 

para se compreender as transformações e os processos constituintes da política 

educacional brasileira e de sua história, não se concebendo, a princípio, que os 

projetos educacionais sejam ―paridos‖ nos gabinetes e estruturas burocráticas de 

governo, sem relação com o que ocorre na vida real e nos enfrentamentos coletivos 

que se operam, com frequência, no seio das sociedades de classes. Nessa 

perspectiva, é possível localizar e verificar, criticamente, qual foi o papel cumprido 

pelas associações e sindicatos na organização das lutas pelos direitos trabalhistas e 

sociais, em defesa da construção de modelos educacionais comprometidos com os 

interesses da maioria da população brasileira e com a defesa da carreira docente.  
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O sindicato é um instrumento de defesa dos direitos e interesses imediatos do 

trabalhador assalariado. Nas sociedades capitalistas contemporâneas, verifica-se 

uma mudança na forma como o Estado tem tratado essa forma de associação. Há 

um reconhecimento das entidades sindicais como movimento social e instituição. Ao 

mesmo tempo, busca-se evitar que os sindicatos sejam protagonistas dos conflitos 

inerentes a uma sociedade baseada na exploração da força de trabalho pelo capital 

e assumam, como dimensão histórica, a luta pela superação desse modelo de 

sociedade.  

Assim, diferentemente da reação burguesa típica dos primórdios do 

capitalismo industrial, que tratava as primeiras ações que miravam o associativismo 

dos trabalhadores como crime, o que se busca, com a legitimidade conferida e 

alcançada pelas instituições sindicais, na modernidade, é a sua cooptação, a busca 

por atrair o sindicato da esfera do conflito, do confronto, para a esfera da 

colaboração com o capital, da parceria com os negócios capitalistas e os governos, 

ou seja, a conciliação de classes, no jargão comumente utilizado pelos ativistas 

sindicais da esquerda brasileira. 

Mas a instituição sindical e, em particular, aquelas representativas dos 

servidores públicos, que só tardiamente e muito recentemente, com a Constituição 

Federal de 1988, tiveram reconhecida sua legitimidade para atuar na defesa dos 

interesses dos seus representados, também alcançou o status de representante e 

defensora dos interesses do conjunto da sociedade. Essa travessia remete-nos, 

necessariamente, às mudanças institucionais ocorridas no Brasil no período histórico 

recente, em particular ao momento em que se concentram os estudos constituintes 

deste trabalho. 

Nesta perspectiva, a pesquisa também se orienta para a compreensão das 

políticas educacionais e sua implementação no universo escolar, observando os 

projetos de educação e sociedade que essas políticas sugerem. Está relacionada ao 

contexto histórico-social que marca as tensões entre Estado e sociedade, sendo as 

organizações sindicais e associativas dos trabalhadores em educação parte 

importante dessa teia, contribuindo, com sua participação, para processos políticos e 

organizativos de mobilização social. 

Desde um ponto de vista das camadas proletarizadas da sociedade e às 

quais deveria ser destinada a oferta de uma educação plena e integral, as políticas 

educacionais também se constroem nas ruas, nas mobilizações, nas greves, 
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encontros da juventude, nas periferias urbanas, nas associações e sindicatos, nos 

congressos desses segmentos de trabalhadores.  

Uma compreensão acerca da formulação dessas políticas educacionais, hoje, 

exige então ampliar o campo de visão e enxergar o papel que diversas outras 

organizações da sociedade civil cumprem na formulação de propostas e projetos, o 

que inclui as organizações que congregam os professores e demais trabalhadores 

em educação. 

A pesquisa analisa o papel desempenhado pelos professores do ensino 

básico da rede pública na transição da ditadura para o regime democrático no Brasil, 

a partir da análise das mudanças em sua entidade de classe nacional, que 

culminaram na superação histórica da CPB e na constituição da CNTE. 

A problemática principal do presente estudo pode ser sintetizada, então, na 

seguinte pergunta: como se deu a organização sindical nacional dos professores do 

ensino básico durante a transição da ditadura a um regime democrático no Brasil? 

O que define o objetivo geral da pesquisa, portanto, como sendo analisar e 

interpretar, numa perspectiva histórica, como se deu a organização sindical dos 

professores do ensino básico no Brasil entre os anos de 1983 e 1991. 

Como objetivos específicos, buscou-se: a) analisar como as mudanças na 

organização sindical e na direção da CPB/CNTE relacionaram-se aos grandes 

eventos políticos que marcam a transição política no Brasil; b) analisar como as 

mudanças no sindicalismo, assim como as greves e mobilizações docentes 

influenciaram nos rumos da entidade; e, por fim, c) analisar como ocorreu a 

intervenção da CPB/CNTE nos debates educacionais, no ―Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública‖ e nos debates prévios à Assembleia Nacional 

Constituinte. 

Daí resultam as questões derivadas da pesquisa, assim sintetizadas: a) como 

as mudanças na organização sindical e na direção da CPB/CNTE relacionaram-se 

aos grandes eventos políticos que marcam a transição política no Brasil? b) como as 

mudanças no sindicalismo, as greves e mobilizações docentes influenciaram nos 

rumos da direção da CPB/CNTE? e c) como ocorreu a intervenção da CPB/CNTE 

nos debates educacionais, no ―Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública‖ e na 

Assembleia Nacional Constituinte? 
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Os caminhos da investigação 

 

Este trabalho dissertativo foi dividido em três fases ou momentos, na forma 

descrita nos breves apontamentos a seguir. 

O primeiro momento compreendeu uma revisão da literatura disponível sobre 

o tema do associativismo e do sindicalismo entre os trabalhadores da educação no 

Brasil. Existem vários artigos, monografias, dissertações e teses que tratam da 

organização dos trabalhadores em educação em suas entidades regionais e 

estaduais. Porém, os trabalhos que analisam a organização nacional dos 

trabalhadores em educação são mais escassos e, os poucos que tiveram esse 

objeto de estudo, estão concentrados em períodos anteriores ao escolhido para esta 

investigação.  

Foi de extrema valia a produção desenvolvida pela Rede de Pesquisadores e 

Pesquisadoras Sobre Associativismo e Sindicalismo dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras em Educação (Rede ASTE) que, desde 2009, vem impulsionando a 

pesquisa, divulgando produções e dando maior visibilidade às discussões sobre o 

tema. Os materiais produzidos pelos professores e colaboradores da Rede ASTE 

foram referências importantes e ajudaram muito na consecução do projeto de 

pesquisa e nos andamentos posteriores.  

Esses trabalhos estão distribuídos nas seguintes publicações consultadas: i. 

―Associativismo e Sindicalismo em Educação: organização e lutas‖ (2011), 

organizado por Sadi Dal Rosso; ii. ―Associativismo e Sindicalismo em Educação: 

teoria, história e movimentos‖ (2013), organizado por Dal Rosso, Márcia Ondina 

Vieira Ferreira e Julian Gindin; iii. ―Associativismo e Sindicalismo em Educação no 

Brasil – Volume I‖ (2013), organizado por Carlos Bauer, Maria Inês Paulista e Cássio 

Diniz; iv. ―Associativismo e Sindicalismo em Educação no Brasil – Volume II‖ (2015), 

organizado por Carlos Bauer, Vanessa Dantas, Mirian Maria Bernardi Miguel, Luis 

Roberto Beserra de Paiva e Cássio Diniz (2015); e, ainda, v. ―Associativismo e 

Sindicalismo em Educação no Brasil – Volume III‖ (2017), organizado por Carlos 

Bauer, Crisneilândia Bandeira de Oliveira, Luis Roberto Beserra de Paiva, Cássio 

Diniz, Carin Moraes, Hélida Lança e Mirian Maria Bernardi Miguel.  

Incluem-se, ainda, os trabalhos apresentados e registrados nos ―Anales del V 

Seminario Internacional de la Red de Investigadores sobre Asociacionismo y 

Sindicalismo de los Trabajadores de la Educación: educación, trabajo docente y 



26 
 

organizaciones gremiales‖ (2015), organizado por Adrian Ascolani e Julian Gindin. 

Esse Seminário ocorreu na Universidad Nacional de Rosário, na Argentina. 

Dessas coletâneas, resultou uma produção de 126 (cento e vinte e seis) 

artigos que problematizam, sob diversos ângulos, o sindicalismo e o associativismo 

docente, no Brasil e em outros países. A grande maioria dos artigos, 95 (noventa e 

cinco), versam sobre o sindicalismo no Brasil, e a minoria, 31 (trinta e um), abordam 

experiências de outros países. Existiriam inúmeras possibilidades de analisar essa 

produção que, embora, modesta, enaltece o esforço e demonstra o dinamismo que 

os organizadores da Rede ASTE pretendem imprimir aos estudos relacionados à 

temática. 

A maior parte dos artigos busca reconstruir a história de organização dos 

sindicatos, as ações coletivas de determinada categoria de trabalhadores docentes e 

os conflitos inerentes à atuação no campo trabalhista, com destaque para os 

estudos acerca da situação do trabalho docente, em particular os fenômenos da 

precarização das condições laborais, do adoecimento, do assédio moral no 

ambiente de trabalho, dentre outros. 

Também são observadas as ações das correntes políticas e tendências 

sindicais e a disputa de hegemonia no interior das organizações. Além da análise 

dos conflitos, há trabalhos que buscam interpretar os processos de organização de 

base, bem como os fenômenos relacionados à burocratização e institucionalização 

das estruturas sindicais. Outro tema que surge diz respeito às ações desenvolvidas 

e às experiências no campo da formação político-teórica encaminhadas pelas 

entidades. 

Há alguns, embora poucos, estudos que buscam construir o estágio da 

produção acadêmica sobre o tema e, no mesmo sentido, aqueles relacionados à 

temática de gênero. Estudos sobre a profissionalização docente e a construção da 

identidade profissional dos professores fazem-se mais presentes.  

Poucos estudos tratam das temáticas relacionadas ao setor não-docente, aos 

trabalhadores técnico-administrativos ou aos profissionais não-docentes da 

educação, sendo que a própria terminologia para identificar esse segmento é um 

item ainda em debate entre os estudiosos do assunto. 

Há um predomínio da abordagem qualitativa nas produções estudadas. São 

poucas as pesquisas com abordagem quantitativa ou mistas (quali-quanti). Os 
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trabalhos distribuem-se por diversas áreas, como a Sociologia, a História, a Ciência 

Política e, entre outras, a Educação. 

Esta síntese dos estudos preliminares realizados guarda relação e tem 

resultados bastante próximos aos de estudos que procuraram construir o Estado da 

arte neste campo de pesquisa, notadamente os trabalhos levados a cabo por Julian 

Gindin (2009) e Márcia Ondina Vieira Ferreira (2010). 

Da revisão da literatura disponível foi, então, possível inferir, numa primeira 

análise, que esse campo de estudo – o associativismo e a organização sindical dos 

trabalhadores em educação – tem ainda uma produção acadêmica limitada e 

encontra-se em fase de consolidação.  

E, ainda, que a pesquisa em tela guarda a marca de certo ineditismo. Há 

poucos registros, e os que existem são bastante esparsos. Encontrou-se 

essencialmente artigos que tratam de aspectos do tema proposto, ou que buscam 

compreender e interpretar o processo de organização desse importante segmento 

da classe trabalhadora brasileira, mas principalmente no plano regional. O que 

parece, até certo ponto, compreensível, dadas as características da organização do 

sistema educacional brasileiro e a moldura das organizações sindicais 

representativas do segmento, por consequência. Desta feita, não se encontrou 

nenhum estudo mais aprofundado, no período escolhido, das entidades nacionais 

representativas do professorado. 

Dentre as produções que se dedicaram ao estudo da organização nacional 

dos trabalhadores em educação do ensino básico, destacam-se a Dissertação de 

Mestrado de Hermengarda de Carvalho Cavalheiro, ―A organização dos professores 

públicos e a realidade brasileira: uma perspectiva histórica e sindical‖, pela PUC-RS 

(1989), e a Tese de Doutorado de Amarílio Ferreira Jr., pela USP (1998), 

―Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros‖. 

Essas duas obras constituíram-se em fontes fundamentais para o trabalho em 

curso, pelos apontamentos que trouxeram acerca da CPB, adotando periodização 

distinta daquela que norteia o presente estudo. 

Dentre os trabalhos que se dedicaram à compreensão da organização das 

entidades que congregam os trabalhadores em educação no ensino básico, no plano 

regional, há um corpus de teses e dissertações que tiveram imensa valia nessa fase 

inicial da pesquisa. Há uma diversidade maior de trabalhos envolvendo os estudos 

da organização sindical docente no Estado de São Paulo, dentre eles Angelina 
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Teixeira Peralva (USP, 1992), Sônia Maria Portella Kruppa (USP, 1994) e Hélvia 

Leite Cruz (UnB, 2008).  

Também se destacam as teses de Doutorado de Erlando da Silva Rêses 

(UnB, 2008), Wellington Oliveira (UFMG, 2006) e Kenia Miranda (UFF, 2011) e as 

dissertações de Mestrado de Massimo Augusto Campos Masson (UFRJ, 1988), Vera 

Maria de Almeida Correa (FGV, 1991), Cássio Diniz (UNINOVE, 2012) e Ciro José 

Toaldo (UFMS, 2013), todas de extrema importância para a consecução desta 

dissertação. 

Além de todo o acervo, já citado, composto pelas publicações da Rede ASTE, 

revelaram-se extremamente úteis uma gama enorme de artigos que versam sobre o 

tema do associativismo e sindicalismo docente, de outros autores, dentre eles os 

estudos de Moacir Gadotti (USP, 1996), Maria Tereza Canezin Guimarães (PUC-

GO, 2011), Maria das Dores Daros Amorim (UFSC, 1995) e Celma Borges (UFBA, 

1997). 

Ainda como parte desta primeira fase de levantamento dos dados, foram 

consultados escritos que tratam das transformações no mundo do trabalho, das 

mudanças na composição social das classes assalariadas, relacionando-as às 

mudanças nas formas e no padrão de acumulação do sistema capitalista nas últimas 

décadas, na chamada fase neoliberal ou da mundialização do capital. 

Sem dúvida, essas mudanças refletem-se e impactam as formas de 

organização sindical dos trabalhadores em educação, notadamente dos professores. 

Autores como Harvey (2008, 2008a), Chesnais (1996), Standing (2013), entre os 

estrangeiros; e Ricardo Antunes (1991, 2004), Graça Druck (2009), Giovanni Alves 

(2011) e Ruy Braga (2003), destacados, entre os brasileiros, constituíram-se em 

referências importantes nessa fase de fundamentação do trabalho acadêmico.  

Por fim, buscou-se nas contribuições de João Monlevade (2000, 2006 e 2009) 

o suporte necessário para a compreensão das ações desenvolvidas pela CPB e 

CNTE na formulação de propostas educacionais e pedagógicas; e em Camila 

Pinheiro (2015), a mesma temática, notadamente nas Conferências Brasileiras de 

Educação (CBE), na conformação do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

e nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, nos anos 1980. 

A segunda fase ou segundo momento desse estudo dissertativo teve como 

norte a constituição de uma fortuna documental, que se fez, em duas frentes, 
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fundamentalmente. A primeira foi a localização e a coleta de dados nos acervos da 

entidade objeto da pesquisa, em Brasília/DF.   

Destaca-se, dentre as fontes primárias resgatadas, as atas e relatórios das 

reuniões das várias instâncias organizativas da CPB e CNTE, incluindo a diretoria da 

instituição e o seu Conselho de Entidades, as teses e resoluções discutidas e 

aprovadas nos seus congressos, as correspondências recebidas e expedidas por 

todo o período pesquisado, além dos materiais produzidos pelo setor de imprensa 

ao longo dos anos analisados. Neste setor, inclusive, dentre os materiais escritos, 

estavam os periódicos da entidade (CPB Notícias e CNTE Notícias), diversos 

boletins informativos e cartazes de divulgação de campanhas institucionais, além de 

um catálogo de imagens. 

Merece uma menção especial a localização dos Anais da I Conferência 

Nacional de Educação da CPB, evento ocorrido de 18 a 23 de julho de 1987, 

documentos até então inexplorados em trabalhos de pesquisa acadêmica e que 

demandaram uma análise um pouco mais minuciosa ao longo de nossos escritos. 

Noutra frente de investigação documental, realizou-se a análise de parte dos 

documentos catalogados nos anais da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) 

entre 1987 e 1988, disponíveis em meio eletrônico no Portal da Constituinte, no 

sítio/endereço web da Câmara dos Deputados. Mais especificamente, concentrou-se 

a pesquisa no estudo dos materiais disponíveis sobre os trabalhos da Comissão 

Temática dedicada a discutir o novo texto da Constituição, a de número VIII – 

Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e 

da Comunicação –, de suas subcomissões e da Comissão de Sistematização. Cabe 

destacar, ainda, os registros das audiências públicas e os debates sobre as 

emendas de iniciativa popular, propostas por organizações da sociedade civil. 

O terceiro momento desta pesquisa envolveu a realização de entrevistas 

semiestruturadas com dirigentes da CPB e CNTE durante o período que se 

estabeleceu para ser estudado.   

Apesar dos questionamentos ao uso da memória e dos relatos orais na 

fundamentação dos estudos históricos educacionais, entende-se que essas fontes 

propiciam a incorporação de importantes e decisivos elementos documentais para a 

consecução do trabalho acadêmico. As fontes orais podem cumprir um papel muito 

relevante na pesquisa, fundamentalmente na construção do labor historiográfico 

educacional. 
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A história não é mera transposição dos documentos, é construção viva, 

resultado da ação humana. Não se está à busca de uma visão única dos 

acontecimentos. As fontes de pesquisa, portanto, se complementam. A utilização 

das fontes orais cumpre, ademais, um papel de relevância, trazendo para o centro 

dos estudos acadêmicos a presença daqueles que foram subtraídos e invisibilizados 

dos estudos historiográficos.  

Neste sentido, ajuda a ampliar a compreensão da história da educação 

brasileira, ao valorizar a trajetória dessas pessoas e preservar a memória dos 

acontecimentos em que se envolveram diretamente. 

Definiu-se, então, entrevistar quatro professores, todos ex-sindicalistas, 

líderes de correntes políticas e agrupamentos com atuação na CPB e CNTE e 

participação ativa nos episódios narrados ao longo da presente dissertação. Foram 

entrevistados três ex-presidentes da entidade nacional e um quarto professor, 

liderança destacada de uma organização de esquerda, localizada no campo político 

de oposição às diretorias da Confederação. 

Ao elaborar o roteiro das entrevistas, estabeleceu-se como orientação geral 

que todas começariam com a contextualização dos objetivos do trabalho em curso, a 

localização do objeto de estudo e o pedido, ao entrevistado, para que a entrevista 

fosse transcrita, na íntegra, no documento final da dissertação.  

Todas as entrevistas têm um núcleo comum, sobre a trajetória política do 

entrevistado e sobre a relação entre sindicalismo e educação, e houve uma tentativa 

de buscar entrelaçar os assuntos que envolveram as trajetórias de mais de um dos 

entrevistados, de acordo aos objetivos estabelecidos para a pesquisa.  

Os quatro docentes aceitaram prontamente o convite, bem como autorizaram 

a publicação, na íntegra, das entrevistas concedidas. Seguem, de maneira breve, 

algumas informações sobre os entrevistados. 

Hermes Zaneti, atuante no Rio Grande do Sul/RS, que foi o presidente da 

Confederação de Professores do Brasil entre 1979 e 1985, recebeu o pesquisador 

em sua residência, em Brasília/DF, para a entrevista. O professor Zaneti exerceu 

mandato parlamentar como deputado federal entre 1983/1991, eleito pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Em 1988, foi parte da dissidência que 

criou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi deputado constituinte 

entre os anos de 1987 e 1988.  



31 
 

Tomaz Gilian Deluca Wonghon, também do Rio Grande do Sul, foi o 

presidente da CPB entre os anos de 1987 e 1989. Fundador do PSDB, foi membro 

do Secretariado Sindical Estadual do Partido no Rio Grande do Sul, entre 2013 e 

2015. O encontro com o educador Wonghon ocorreu na Casa de Cultura Mário 

Quintana, no centro da cidade de Porto Alegre/RS, para a realização da entrevista. 

O professor Roberto Felício, de São Paulo, foi o presidente da CNTE entre os 

anos de 1989 a 1993. Fundador do PT, o dirigente exerceu mandatos de deputado 

estadual nas legislaturas de 2003-2006, 2007-2010 e 2015, no Estado de São Paulo. 

O professor recebeu o pesquisador na sede da CUT, na região do Brás, em São 

Paulo, capital, entidade à qual segue vinculado e atuando sindicalmente e 

politicamente. 

Também foi entrevistado o professor Nélson Rodrigues da Silva, que foi o 

vice-presidente da União Nacional dos Trabalhadores em Educação (UNATE), 

fundada em 1981, por iniciativa de lideranças vinculadas ao PT, num processo de 

tentativa de criação de outra entidade nacional por fora da estrutura organizativa da 

CPB. O referido educador segue na ativa em seu trabalho docente, atualmente 

como professor do Curso de Artes Visuais do Centro Universitário Belas Artes, de 

São Paulo, onde recebeu o pesquisador e concedeu a entrevista. 

 

Breves considerações sobre o sujeito social da pesquisa  

 

O sindicalismo dos trabalhadores em educação e, particularmente, dos 

professores, no Brasil, organizou-se num período diverso em relação ao sindicalismo 

dos demais setores e categorias de trabalhadores, notadamente, o movimento 

operário. As primeiras associações proletárias, no Brasil, de caráter mutualista, 

surgem antes da virada do século XIX para o século XX. O início do século XX foi 

marcado por diversas mobilizações, congressos, fundação de entidades e centrais, 

tendo o movimento obreiro daquele período como o centro desse processo de 

organização da classe trabalhadora. 

Os estudos de Sadi Dal Rosso (2004) apontam que, se a organização sindical 

operária no Brasil foi tardia comparativamente ao desenvolvimento das experiências 

em outros países, notadamente no continente europeu, mais tardio ainda foi o 

surgimento da organização sindical docente na esfera pública. 
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Registraram-se iniciativas isoladas na virada do século XIX e início do século 

XX, mas, efetivamente, somente a partir dos anos 1930 começaram a se 

desenvolver as primeiras formas de organização mais consistentes, com a criação 

de associações de professores primários das redes públicas e sindicatos de 

professores atuantes no ensino privado, em diferentes localidades do país. 

Cabe destacar, como marco histórico importante, a fundação da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), em 16 de outubro de 1924, entidade que cumpriu o 

papel de incentivar o debate sobre a educação em espaços da sociedade civil. A 

ABE foi um centro fomentador das discussões sobre as reformas educacionais, 

atuou na criação do Ministério da Educação (1930) e do Estatuto da Universidade 

Brasileira (1931). Dentre as suas obras, tem bastante relevância a elaboração do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, tendo o segmento também 

exercido influência na elaboração do capítulo que versava sobre a Educação na 

Constituição Brasileira de 1934. 

Em 1948 foi enviado o primeiro projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) ao Congresso Nacional, que, após uma longa tramitação, resultou 

na Lei 4.024 de 1961.  

Em 1950 foi fundada a Associação dos Professores Licenciados do Brasil 

(APLB), mas essa entidade não conseguiu se consolidar, embora persistisse na 

Bahia, por sua seção local, iniciativas de caráter nacional. O sindicato estadual 

mantém, ainda hoje, a denominação de APLB, mas como Associação dos 

Professores Licenciados da Bahia. 

Entre 1953 e 1959 ocorrem três congressos nacionais de Professores, nas 

cidades de Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em 1959 já somavam 11 (onze) 

os Estados brasileiros nos quais professores primários estavam organizados em 

associações. Em 1960 foi constituída a Confederação dos Professores Primários do 

Brasil (CPPB). Em 1966 surgiu a Associação dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo (APEOESP), unificando professores do ensino primário e do 

ensino médio, por fora da CPPB. A CPPB só aceitava a filiação de uma entidade por 

Estado e essa forma de organização gerou uma divisão no Estado de São Paulo, 

pois já existia o Centro do Professorado Paulista (CPP), filiado à CPB. 

Nos anos 1970 a CPPB já começa a se articular junto a outros segmentos e 

passa a representar também os licenciados e professores das demais séries do 
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ensino fundamental e do ensino médio. Em 1973 passa a se chamar Confederação 

de Professores do Brasil. 

A eclosão dos movimentos grevistas na região do ABC paulista, no final de 

década de 1970, ocorre simultaneamente à deflagração de inúmeras greves e 

mobilizações dos professores públicos. O movimento sindical docente foi, portanto, 

parte constitutiva importante do Novo sindicalismo, e sua principal característica foi a 

de confrontar o movimento sindical atrelado e tutelado pelo governo, rompendo os 

limites legais que desautorizavam os direitos de sindicalização e de greve dos 

servidores públicos. 

Surge daí um novo modelo sindical, com elementos distintivos de 

organização, de estruturação, representação, concepção de democracia, de 

participação e prática militante. Trata-se de um movimento de caráter classista, com 

organização pela base e representantes nos ambientes de trabalho, de 

enfrentamento, anti-colaboracionista com o patronato e os governos. 

Em 1981 foi feita a tentativa de criação de outra entidade nacional, 

denominada UNATE, capitaneada por lideranças vinculadas ao PT. Em 1983, com 

uma nova composição, incorporando algumas das novas entidades e dirigentes 

vinculados ao Novo sindicalismo, a CPB faz novas mudanças estatutárias, passando 

a sua diretoria a ser eleita em congresso com representantes eleitos na base. 

Também durante os anos 1980 a CPB vai se envolver nos debates de 

elaboração de políticas públicas para a educação e será propulsora do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública, em 1987, além de cumprir importante papel 

nos debates prévios à Assembleia Nacional Constituinte.  

De uma fase crítica, com intensas mobilizações, greves e manifestações 

públicas, a entidade passa a uma fase marcada pela intensa participação na 

elaboração de políticas públicas em todos os níveis e, particularmente, na 

elaboração do capítulo da educação da Constituição de 1988, conforme destaca 

Moacir Gadotti (1996, p. 16). Em 1988, a CPB filia-se à CUT. 

Em 1989 foi fundada a CNTE, sob o paradigma da organização por ramo de 

atividade e, um ano depois, nessa Confederação, reúnem-se formalmente a CPB e 

outras entidades representativas dos docentes, orientadores e funcionários de 

escolas. 
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A CNTE 

 

Conforme informações atualizadas do website da entidade (CNTE, 2018), a 

Confederação, atualmente, conta com 50 (cinquenta) organizações filiadas, que 

possuem mais de um milhão de trabalhadores sindicalizados, sendo 26 (vinte e seis) 

sindicatos estaduais, 22 (vinte e dois) sindicatos municipais e duas entidades 

distritais. São elas: SINTEAC (Acre); SINTEAL (AL); SINTEAM (Amazonas); APLB 

(Bahia); SISE (Campo Formoso - Bahia); ASPROLF (Lauro de Freitas-BA); SISPEC 

(Camaçari - BA); SIMMP-VC (Vitória da Conquista - Bahia); SINDTEC (Correntina - 

Bahia); SINDIUTE e APEOC (Ceará); SAE (Distrito Federal); SINPRO (Distrito 

Federal); SINDIUPES (Espírito Santo); SINTEGO (Goiás); SINPROESEMMA 

(Maranhão); SINTERPUM (Timon-MA); SIND-UTE (Minas Gerais); SINTEP (Mato 

Grosso); FETEMS (Mato Grosso do Sul); SINTEPP (Pará); SINTEP (Paraíba); 

SINTEM (João Pessoa-PB); SINTEPE (Pernambuco); SIMPERE (Recife); SINPC/PE 

(Cabo de Santo Agostinho-PE); SINPROJA (Jaboatão dos Guararapes-PE); 

SINPMOL (Olinda-PE); SINTE (Piauí); SINPROSUL (Extremo Sul do Piauí-PI); APP 

(Paraná); SISMMAC (Curitiba-PR); SISMMAR (Araucária-PR); SISMMAP 

(Paranaguá/PR); SINTE (Rio Grande do Norte); SINTERO (Rondônia); SINTER 

(Roraima); CPERS (Rio Grande do Sul); SINTERG (Rio Grande - RS); SINPROSM 

(Santa Maria-RS); APMI (Ijuí-RS); SINPROCAN (Canoas-RS); SINTE (Santa 

Catarina); SINTESE (Sergipe); SINDIPEMA (Aracaju-SE); AFUSE (São Paulo); 

APEOESP (São Paulo); SINPEEM (São Paulo), SINTET (Tocantins) e APMC 

(Colombo-PR). 

A CNTE é ―a segunda maior Confederação brasileira, filiada à CUT, somando 

mais de 1 milhão de associados‖ (CNTE, 2017). Sua sede fica em Brasília/DF, 

capital da República, e tem uma diretoria composta pelos seguintes cargos: 

Presidência e Vice-Presidência; Secretarias Geral, de Finanças, de Assuntos 

Educacionais, de Imprensa e Divulgação, de Relações Internacionais, Relações de 

Gênero, Políticas Sociais, Política Sindical, Formação, Organização, Aposentados e 

Assuntos Previdenciários, Legislação, Assuntos Jurídicos, Projeto e Cooperação, 

Direitos Humanos. A estas Secretarias somam-se quatro Secretarias Adjuntas. 

Em sua estrutura organizacional conta ainda com dois departamentos 

setoriais: o Departamento de Especialistas em Educação, que faz parte da 
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Secretaria de Assuntos Educacionais, e o Departamento dos Funcionários em 

Educação, vinculado à Secretaria de Política Sindical. 

As instâncias da entidade são subordinadas a um Congresso Nacional, tendo 

um Conselho Nacional de Entidades (CNE), a Direção Executiva (DE) e o Conselho 

Fiscal (CF). ―Respeitando os princípios de trabalho coletivo e das ações de 

planejamento estratégico situacional, toda a Direção Executiva interage no 

encaminhamento das lutas da entidade‖ (id, ib). 

A CNTE é filiada à Internacional de Educação (IE) e à Confederação de 

Educadores Americanos (CEA). 

 

 

Sobre a estrutura do trabalho 

 

A estrutura da dissertação compõe-se de uma introdução, quatro capítulos de 

desenvolvimento e as considerações finais. 

Nesta introdução abordam-se, em breves notas metodológicas, o percurso 

teórico e metodológico da pesquisa, e as fontes de pesquisa, incluindo uma síntese 

da literatura consultada. 

No capítulo I, intitulado ―A realidade econômica, social e política brasileira 

pós-1964 e a emergência de um novo modelo sindical entre os professores da 

educação básica”, são apresentadas considerações sobre a realidade econômica, 

social e política brasileira com o advento da ditadura e as mudanças operadas no 

meio associativo e sindical dos trabalhadores da educação básica. 

Este capítulo aborda o fenômeno da reorganização política e sindical aberto 

com as greves do ABC, em 1978, e seus impactos sobre a organização dos 

professores do ensino básico. Trata também das políticas educacionais elaboradas 

durante a ditadura e a participação das elites empresariais na formatação de 

modelos e propostas educacionais.  

No capítulo II, que traz como título ―O sindicalismo docente como parte de 

um processo nacional de reorganização política entre as classes 

trabalhadoras”, tratam-se dos embates, das polêmicas e da disputa de hegemonia 

entre os diversos setores políticos, no interior da CPB e CNTE, durante a transição 

democrática. 
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São analisados, neste capítulo, os conflitos docentes, com destaque para o 

fenômeno social das greves na educação, os impasses econômicos, as crises 

políticas e a resistência social durante a redemocratização, a consolidação da CPB 

como centro aglutinador do professorado da educação básica, a filiação à CUT e a 

constituição da CNTE.  

No capítulo III, denominado de ―A intervenção da CPB nos debates 

educacionais da década de 1980”, abordam-se a intervenção coletiva da 

categoria, por meio de suas entidades de classe, na elaboração das diretrizes e 

políticas educacionais, assim como os debates preparatórios à elaboração da nova 

Constituição (1988), a partir do ano de 1985 e a disputa na sociedade acerca da 

concepção de educação e dos modelos educacionais. 

São destacadas a participação da CPB nas Conferências Brasileiras de 

Educação e o patrocínio de duas conferências pela própria entidade nos anos de 

1987 e 1988. Embora essa temática tenha perpassado o capítulo anterior, por uma 

opção metodológica definiu-se por tratá-la, mais detalhadamente, num capítulo 

próprio. 

O Capítulo IV é dedicado à análise e à interpretação da história educacional, 

desenvolvidas nos capítulos anteriores, apontando alguns conceitos relacionados 

aos objetivos da pesquisa, análises e constatações que se produziram ao longo do 

processo de sua construção. Tem como título ―Algumas considerações 

relacionadas aos objetivos da pesquisa, análises e constatações”. 

Por fim, apresentam-se as ―Considerações finais” na seção de fechamento 

da dissertação. Têm-se ainda, como anexos da pesquisa realizada, as transcrições 

das entrevistas concedidas, na íntegra, com a anuência dos entrevistados, para 

tornar público seus nomes, documentos e imagens colecionadas ao longo do estudo 

realizado. 
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CAPÍTULO I – A SITUAÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E POLÍTICA BRASILEIRA 

PÓS-1964 E A EMERGÊNCIA DE UM NOVO MODELO SINDICAL ENTRE OS 

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A ruptura institucional representada pelo golpe militar de 1964 é o pano de 

fundo de qualquer tentativa de interpretação da vida política, econômica e social 

brasileira das últimas décadas do século XX. No constructo geral do presente estudo 

não há como ser diferente. Não se tem como buscar compreender os elementos que 

marcaram a transição política dos anos 1980, seus reflexos na organização sindical 

e política dos trabalhadores em educação, na elaboração das orientações políticas e 

educacionais do movimento sindical docente, sem que se volte um pouco no tempo 

e se localizem as diretrizes traçadas e as ações desenvolvidas pelos governos da 

ditadura militar. Ações essas que tiveram como resultado a consequente resposta 

advinda dos movimentos sociais e sindicais ao final da década de 1970, que foram 

importantes na construção dessa nova moldura. 

Ao longo desses escritos dissertativos esse período histórico será referido 

como regime militar ou, simplesmente, ditadura militar. Há inúmeros trabalhos 

acadêmicos que analisam e buscam construir sínteses e sistematizações políticas, 

históricas ou sociológicas desse período. Não há uma única forma de caracterizar 

esse período da história recente brasileira. Pode parecer, a princípio, uma discussão 

ociosa, mas, não é, todavia, tampouco é objetivo deste trabalho aprofundar essa 

discussão. Cabe apenas uma rápida explicação do porquê de adotar-se a forma 

escolhida. 

Parte-se da definição de que,  

 
[...] o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo 
irreconciliável das classes. O Estado aparece onde e na medida em 
que os antagonismos das classes não podem objetivamente ser 
conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as 
contradições de classe são irreconciliáveis (LENIN, 2005, p. 28). 
 

O debate sobre o papel do Estado na contemporaneidade, malgrado as 

opiniões contrárias de muitos teóricos, não abalou a essência desta definição do 

―Estado como uma superestrutura política cuja determinação central é o caráter de 

classe, ou seja, a função de dominação de uma classe sobre a outra, por meio de 

formas distintas de articulação entre as suas instâncias‖ (CHAGAS, 2017, p.79). 
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Desta compreensão decorre que, sendo formado por um conjunto de 

instituições e instrumentos coercitivos, e podendo assumir formas políticas diversas, 

o Estado também condensa uma gama de instrumentos ideológicos, essenciais para 

o exercício da dominação de classe. 

No entanto, nem sempre a classe que está no poder utiliza esse leque de 

instituições da mesma maneira para governar. Disso resulta a importância da 

definição dos regimes políticos, entendidos como ―a combinação ou articulação 

específica das instituições estatais, utilizada pela classe dominante, ou por um setor 

dela, para governar‖ (ILAESE, 2005, p. 19). 

Ou seja, a definição de um determinado regime político e, aqui, 

objetivamente, tratando da sociedade capitalista contemporânea, deve partir, 

necessariamente, da definição do papel das instituições estatais e sua articulação 

para o exercício da dominação burguesa. O regime político instaurado no Brasil com 

o golpe militar de 1964 teve como principal característica o deslocamento do centro 

das decisões mais importantes da vida nacional, até então tomadas pelos poderes 

Executivo e Legislativo, escolhidos pela população por meio de eleições diretas, 

para as mãos dos militares. 

O Poder Executivo foi tomado diretamente, de assalto, enquanto o Poder 

Legislativo sofreu inúmeras restrições, em particular no que toca ao direito de 

organização partidária. Embora contando com a importante presença de elementos 

civis, o que não pode ser negado, que atuaram antes e depois da consumação do 

golpe de Estado, as principais funções de poder, comando e governança do país, a 

maior parte da estrutura estatal e paraestatal (empresas públicas, por exemplo) 

ficaram concentradas nas mãos dos militares, subvertendo a ordem política anterior, 

conforme preleciona Norberto Bobbio (1993). 

Os traços autoritários e bonapartistas do regime foram consequências brutais 

e temerárias da decisão política tomada por importantes frações das classes 

dominantes do Brasil, em conluio com o alto oficialato das forças armadas e com 

apoio estadunidense, de impor, naquele momento histórico, uma forma de 

dominação burguesa baseada no controle da vida civil pelo Estado e no 

cerceamento dos direitos democráticos formalmente garantidos até então, dando 

forma a um regime político autoritário, mantido pela violência, de caráter excepcional 

e ilegítimo, conforme as lições de Maurice Duverger (1961). 
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Ao contrário do que muitos articuladores do golpe supunham, ou utilizaram 

como subterfúgio, a dominação burguesa não estava colocada em xeque naquele 

momento, embora existissem elementos de crise política na realidade nacional. 

Tampouco havia possibilidades de implantação do socialismo no Brasil. Portanto, o 

caráter do Estado não estava em discussão. O que ocorreu, sem sombra de 

dúvidas, foi uma abrupta mudança no regime político, num retrocesso ímpar na frágil 

república democrática brasileira. 

As expressões ditadura civil-militar, ditadura civil-empresarial-militar e ditadura 

empresarial-militar, mais recentemente, passaram a ser utilizadas por muitos 

historiadores, ativistas de direitos humanos, intelectuais e pesquisadores. Tais 

expressões remetem à obra de Dreifuss (1981), cujo mérito foi o de localizar o papel 

ativo de forças civis-empresariais na urdidura do golpe de Estado.  

Também em Bauer (2012), em seus estudos sobre as raízes históricas do 

autoritarismo na vida política brasileira, tem-se a utilização do termo ditadura civil-

militar, embora, neste caso, com bastante acento no caráter elitista dessa fração 

civil, representativa de setores econômicos, financeiros, industriais, agrários, 

comerciais e culturais da sociedade brasileira.   

Tanto em Dreifuss, quanto em Bauer é possível identificar a preocupação de 

buscar uma real localização das frações civis, sejam as elites ou os setores médios 

da sociedade, na trama que deu origem ao golpe, se o estimularam ou o apoiaram, 

se direta ou indiretamente, mas sem abandonar, todavia, o papel decisivo 

desempenhado pelas cúpulas militares. 

No entanto, a denominação ―ditadura militar‖ e/ou ―golpe militar‖ também 

começou a ser criticada por outros autores por não ser, supostamente, a que melhor 

expressaria o ambiente político que gestou o golpe de 1964. Dentre outros fatos 

políticos que justificariam a necessidade dessa revisão, estaria o apoio majoritário 

das classes médias aos militares e suas marchas contra as reformas do governo 

Jango. Destaca-se, ainda, a participação e apoio de alguns políticos civis, dentre 

eles o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, ou, ainda, a presença de 

importantes economistas (como Roberto Campos e Delfim Neto) na elaboração das 

diretrizes econômicas ou diretamente nos ministérios dos governos militares.  

Dentre essas vozes destaca-se a de Daniel Aarão Reis (O GLOBO, 2012). Na 

contracorrente desse discurso colocou-se, dentre outros, Demian Melo (2012), que 

defende como melhor terminologia ―ditadura empresarial-militar‖. 
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Noutra frente de discussão, o Jornal Folha de São Paulo, em editorial da 

edição impressa do dia 17 de fevereiro de 2009, cunhou o neologismo ―ditabranda‖ 

para referir-se ao período do regime militar, o que motivou uma reação de protesto 

de inúmeros assinantes do periódico e um abaixo-assinado (petição on line) que 

contou com mais de 8.000 (oito mil) assinaturas eletrônicas. 

Diante desse quadro de revisão interpretativa ou da busca de ressignificação 

do que foram os recentes governos militares no Brasil, mesmo reconhecendo a 

intensa participação de parte das elites empresariais na consecução do golpe de 

Estado, conforme buscamos retratar no texto, bem como os esforços legítimos de 

historiadores, sociólogos e tantos outros intelectuais na busca de uma interpretação 

histórica equilibrada daqueles fatos e acontecimentos, optamos pela forma mais 

simples, portadora do essencial na definição do regime político instalado em 1964. 

Trabalhou-se, portanto, ao longo do texto, com as acepções ―golpe militar‖ e 

―ditadura militar‖. 

 

 

1.1 CONTROLE IDEOLÓGICO E MERCANTILIZAÇÃO: A POLÍTICA 

EDUCACIONAL DO REGIME MILITAR 

 

A ditadura militar instaurada naquele 1.º de abril de 1964 deixaria as suas 

marcas de regressão histórica em diversos campos. Sufocou as liberdades 

democráticas, a organização política e sindical, exerceu ações sobre o campo das 

artes e da cultura, dos esportes, da educação, da ciência e da tecnologia.  

Na visão de Carlos Bauer: 

 
A análise do Estado brasileiro, do imediato pós-1964 aos idos da 
década de 1980, permite-nos dizer que este se objetivou pela 
repressão aos movimentos organizados da sociedade civil que foram 
impedidos de exercitar – como ocorre nas democracias ocidentais – 
sua autonomia de manifestação e, ao mesmo tempo, exprimiam o 
poder de Estado em vários níveis (BAUER, 2012, p. 17). 

 

A razão de fundo que justificou a ―ingerência ativa do Estado na economia, na 

política, na cultura e nas instituições privadas de hegemonia [foi a de] garantir a 

reprodução ampliada do capitalismo, os altos lucros monopolistas e a ordem 

burguesa sem democracia‖ (idem, p. 32). 
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Dois fatos políticos anteriores ao golpe de 1964 revelam-se relevantes para a 

análise das políticas educacionais que seriam levadas a cabo durante os governos 

militares: a edição da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a 

criação do Instituto de Políticas e Estudos Sociais (IPES), ambos em 1961. 

A tramitação do projeto que resultou na Lei n.º 4.024/61 (LDB) foi longa, de 

1948 a 1961, e, conforme Paulo Sérgio Marchelli, deu-se em base a: 

 
[...] um exasperado conflito de interesses envolvendo por um lado os 
liberais escolanovistas que defendiam a escola pública e a 
centralização do processo educativo pela União e, por outro, os 
católicos cujo mote era a escola privada e a não interferência do 
Estado nos negócios educacionais (MARCHELLI, 2014, p. 1485). 

 

A LDB teve como propósito fundamental a massificação da ação educativa, 

para responder às necessidades das mudanças nas estruturas econômicas 

advindas do desenvolvimento industrial e da crescente urbanização em curso no 

país, resultando numa espécie de acordo entre os dois grupos que se digladiaram 

durante a sua tramitação. O ensino religioso ficou definido como disciplina facultativa 

das escolas oficiais (art. 97), com a novidade de que seria ministrado sem ônus para 

os poderes públicos e de acordo com a religião do aluno (art. 168). A adoção, ainda 

que facultativa, do ensino religioso, foi uma vitória dos setores privatistas e da Igreja 

Católica. 

 

1.1.1 O papel das elites empresariais e militares na formulação das políticas 

educacionais e a reforma do ensino superior 

 

A criação do IPES foi alentada por um segmento importante das elites 

empresariais, com o intuito de exercer o controle direto sobre as orientações da 

política educacional. O Instituto buscava, ainda, contrapor-se ao papel institucional 

da Associação Brasileira de Educação, que se destacava na defesa do ensino e da 

escola pública. 

Dermeval Saviani (2008) ressalta a articulação do IPES com a Escola 

Superior de Guerra (ESG), por intermédio dos generais Heitor de Almeida Herrera e 

Golbery do Couto e Silva, sendo que este viria a assumir a direção do IPES a partir 

de 1962. 
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Para Luiz Antônio Cunha, o IPES configurou-se como o ―intelectual orgânico 

coletivo do golpe‖ (CUNHA, 2014, p. 359), tendo tido papel destacado na elaboração 

das diretrizes educacionais para o ensino superior, além da formulação do Estatuto 

da Terra (idem). ―Do projeto do IPES saíram as diretrizes da modernização 

tecnocrática e da privatização, no duplo aspecto de ‗integração empresa-escola‘ e 

de pagamento do ensino nos estabelecimentos oficiais‖ (idem, p. 360).  

―Consumado o golpe militar, o IPES se dedicou a organizar um simpósio 

sobre a reforma da educação. Preparado nos meses de agosto a novembro, o 

simpósio se realizou em dezembro de 1964‖ (SAVIANI, 2008, p. 295). 

Mas a tomada do poder pelos militares não implicou, de imediato, numa nova 

legislação ou novo projeto educacional para o país. Conforme Dermeval Saviani: 

 
A nova situação instaurada com o golpe militar exigia adequações 
que implicavam mudança na legislação educacional. Mas o governo 
militar não considerou necessário modificá-la totalmente mediante a 
aprovação de uma nova lei de diretrizes e bases da educação 
nacional. Isso porque, dado que o golpe visava a garantir a 
continuidade da ordem socioeconômica que havia sido considerada 
ameaçada no quadro político presidido por João Goulart, as diretrizes 
gerais da educação, em vigor, não precisavam ser alteradas 
(SAVIANI, 2006, p.41). 

 

Foram editados vários decretos e aprovadas algumas leis, como será visto a 

seguir, mas ―não é adequado chamar de militares as políticas educacionais 

formuladas e implementadas durante a ditadura‖, na acepção de Cunha (2014, p. 

359). O autor excetua a introdução do estudo de Educação Moral e Cívica, para 

concluir que ―os militares não tinham propriamente projetos para a área da educação 

[...] e até mesmo quando eles enveredavam pelo setor, assumiam o que seus 

informantes qualificados opinavam‖ (idem). 

No entanto, o autor reconhece que ―os militares formularam e executaram 

políticas para a repressão ideológica e policial para as escolas e universidades 

públicas‖ em acordo com os ministros civis da educação, que deram nome às 

normas repressoras do movimento estudantil. Refere-se, no caso, à Lei 4.464/64, 

que ficou conhecida como Lei Suplicy e levou ao fechamento da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), e ao Decreto–Lei 228/67, que ficou conhecido como Decreto 

Aragão. 

Neste sentido, houve políticas, no plural, de caráter segmentado, colocadas 

em prática pelos militares. O autor vê um processo de continuidade, em algumas 
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dessas políticas, que já estariam sendo executadas desde o Estado Novo, dentre 

elas o fim do exame de admissão e a junção do primário ao ginásio, que se tratará 

mais à frente (idem, p. 360). 

Duas leis tiveram capital importância para a reformulação do ensino e delas 

tratar-se-á adiante. Nessa direção, aponta Dermeval Saviani: 

 
O ajuste foi feito pela lei n.º 5.540/68, aprovada em 28 de novembro 
de 1968, que reformulou o ensino superior, e pela lei 5.692/71, de 11 
de agosto de 1971, que alterou os ensinos primário e médio, 
modificando sua denominação para ensino de 1.º e de 2.º grau. Com 
isso os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n.º 4.024/61) correspondentes às bases da educação 
consubstanciada na estrutura do ensino primário, médio e superior 
foram revogados e substituídos pelas duas novas leis, 
permanecendo em vigor o primeiro título da LDB de 1961 (SAVIANI, 
2006, p. 41-42). 

 

Em 27 de outubro de 1964 o Congresso Nacional aprovou a Lei 4.440, que 

instituiu o salário educação, gerando recursos expressivos que deveriam ser 

aplicados na ampliação de vagas nas redes públicas de ensino dos municípios e 

Estados. 

 
No entanto, se os empresários desejassem uma opção privada, 
poderiam substituir o recolhimento desse tributo pela manutenção de 
escola primária para seus trabalhadores e filhos deles, possibilidade 
essa que foi sendo aberta, de modo que a quantia devida poderia ser 
transferida diretamente a quaisquer escolas privadas, na forma de 
bolsas de estudo a quaisquer alunos (CUNHA, 2014, p. 364). 

 

Destacam-se ainda, dentre as medidas tomadas pelo governo militar, a 

edição do Decreto-Lei 54.999, em 13 de novembro de 1964, que teve como objetivo 

o cerceamento dos debates políticos e ideológicos, das atividades educacionais, 

principalmente aquelas de sentido crítico, como as protagonizadas pela ABE e seus 

parceiros. Tal instrumento jurídico previa a realização, todos os anos, de uma 

conferência nacional de educação, convocada pelo ministro da área e controlada 

pelo governo federal.  

A iniciativa buscava esvaziar os eventos promovidos pela ABE e associações 

de educadores, sindicatos, instituições religiosas e partidos políticos, substituindo-as 

pelas conferências oficialistas, patrocinadas pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC).  
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A esses eventos compareciam a nata da burocracia estatal e, conforme 

verbete do Dicionário da Fundação Getúlio Vargas, essa burocracia era 

representada pelos  

 
[...] altos funcionários da pasta, dirigentes de escola, membros do 
Conselho Federal de Educação, secretários de educação e um 
representante de cada território federal, além de um representante da 
ABE e de associações de profissionais ligados ao ensino (FGV, 
2018). 

 

O esvaziamento do papel da ABE foi alcançado. A entidade tentou, ainda, 

promover sua 13.ª Conferência Nacional de Educação em 1967, no Rio de Janeiro, 

mas ―essa conferência já não teve repercussão alguma no meio educacional, 

resumindo-se a palestras proferidas para poucas pessoas‖ (GADOTTI, 1996, p. 15). 

A partir de 1.965 foram assinados diversos acordos de financiamento da 

educação entre o MEC e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID). Esses acordos configuraram uma ponte para a 

materialização de uma concepção produtivista de educação, consubstanciada nos 

princípios da racionalidade, produtividade e eficiência (SAVIANI, 2008, p. 297). 

Em 24 de janeiro de 1967 o regime militar baixou uma nova Constituição, que 

passou a vigorar no dia 15 de março de 1967. A nova Carta caracterizava-se pela 

concentração de poderes nas mãos do Executivo. O corpo do texto estava eivado de 

elementos que denotavam uma ideologia conservadora. Em seu artigo 176, 

estabelecia a educação como inspirada no princípio da unidade nacional e, em meio 

a um regime de exceção, nos ideais de liberdade e solidariedade humana. Um tapa 

na cara de uma sociedade vilipendiada de direitos democráticos mínimos. 

Em seu preâmbulo, foi mantida a menção à ―proteção de Deus‖. O texto 

constitucional estabeleceu ainda, expressamente, a colaboração entre o Estado e as 

organizações religiosas, com destaque para o setor educacional. Foram mantidos os 

dispositivos relativos à imunidade tributária para as Igrejas e também ao ensino 

religioso facultativo. 

No parágrafo 3.º do artigo 176 estabeleceu, como princípios e normas, o 

ensino primário obrigatório e gratuito para todos nas escolas públicas. Já a oferta do 

ensino de caráter público e gratuito, nos níveis médio e superior, estaria restrita aos 

que ―demonstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de 

recursos‖ (art.176, § 3.º, III), sendo a gratuidade substituída gradativamente pela 
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concessão de bolsas de estudos, mediante restituição (art.176, § 3.º, IV). Ou seja, 

houve um incremento e incentivo da educação privada, mas com financiamento 

público (art. 176, § 2°) expresso no texto constitucional. 

Dentre as novidades, o texto constitucional desvinculava o financiamento da 

educação de um percentual mínimo do orçamento, como constou nas Constituições 

de 1934 e 1946. A Emenda Constitucional n.º 1, de 17 de outubro de 1969, manteve, 

essencialmente, o texto original da Carta de 1967. Dentre as poucas modificações, a 

nova redação restabeleceu um percentual a ser aplicado na educação pelos 

municípios, não contemplando a mesma responsabilidade aos Estados e à União, e 

previu ainda a possibilidade de intervenção nos municípios no caso de 

descumprimento da regra (art. 15, II, § 3.º, f). 

Outra modificação, de caráter significativo – e que afetou diretamente os 

professores do ensino público – foi a alteração do artigo 165 do texto de 1967, 

revogando o direito à aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço para o 

magistério público. 

Entre a promulgação da nova ―constituição‖ e sua emenda, o IPES realizou 

um novo evento, ―de maior magnitude e ampla repercussão‖ (Saviani, 2008, p. 295), 

fórum esse denominado ―A educação que nos convém‖. 

Ainda segundo o autor: 
 
A iniciativa da organização do Fórum se pôs como uma resposta da 
entidade empresarial à crise educacional escancarada com a tomada 
das escolas superiores pelos estudantes, em junho de 1968. Durante 
os meses de julho, agosto e setembro o IPES se dedicou à 
preparação do evento, que se realizou de 10 de outubro a 14 de 
novembro de 1968.  
O fórum contemplou onze temas, sendo quatro abordando a 
educação de modo geral, seis tratando de aspectos do ensino 
superior e, o último, definido como ‗Conferência Síntese‘ (SAVIANI, 
2008, p. 296). 

 

Mais uma vez, referenciando-se em Saviani, tem-se que o documento 

originado da Conferência-síntese apresenta uma série de sugestões para o 

encaminhamento da política educacional do país, nos termos abaixo: 

 
Percebe-se um sentido geral que perpassa o tratamento dos 
diferentes temas e que se encontra mais fortemente explicitado na 
conferência-síntese. Este sentido geral se traduz pela ênfase nos 
elementos dispostos pela teoria do capital humano; na educação 
como formação de recursos humanos para o desenvolvimento 
econômico dentro dos parâmetros da ordem capitalista; na função de 
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sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho atribuída ao 
primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de formar 
mediante habilitações profissionais a mão-de-obra técnica requerida 
pelo mercado de trabalho; na diversificação do ensino superior 
introduzindo-se cursos de curta duração voltados para o atendimento 
da demanda de profissionais qualificados; no destaque conferido à 
utilização dos meios de comunicação de massa e novas tecnologias 
como recursos pedagógicos; na valorização do planejamento como 
caminho para a racionalização dos investimentos e aumento de sua 
produtividade; na proposta de criação de um amplo programa de 
alfabetização centrado nas ações das comunidades locais. Eis aí a 
concepção pedagógica articulada pelo IPES, que veio a ser 
incorporada nas reformas educativas instituídas pela lei da reforma 
universitária, pela lei relativa ao ensino de primeiro e segundo graus 
e pela criação do Mobral (SAVIANI, 2008, p. 296-297). 

 
O Fórum encaminhado pelo IPES, enquanto um grupo de pressão por suas 

ideias e concepções pedagógicas, inaugurou uma nova fase na reestruturação do 

sistema educacional brasileiro. Ainda durante os dias em que o Fórum se realizava, 

tramitou e foi aprovada no Congresso Nacional a Lei da Reforma Universitária, sob o 

n.º 5.540/68. 

Na pena de alguns destacados intérpretes da história da educação daquele 

período, o  

[...] projeto de reforma Universitária Lei N.º 5.540/68 procurou 
responder a duas demandas contraditórias: De um lado, a demanda 
dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes universitários e 
dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a 
autonomia universitária e mais verbos e mais vagas para 
desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de 
outro lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o 
golpe militar, que buscavam vincular mais fortemente o ensino 
superior aos mecanismos de mercado e ao projeto político de 
modernização em consonância com os requerimentos do capitalismo 
internacional.  
O Grupo de Trabalho da Reforma Universitária buscou atender à 
primeira demanda, proclamando a indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa, abolindo a cátedra e elegendo a instituição Universitária 
como forma preferencial de organização do ensino superior e 
consagrando autonomia universitária, cujas características e 
atribuições foram definidas e especificadas. De outro lado, procurou 
atender a segunda demanda, instituindo o regime de créditos, a 
matricula por disciplina, os cursos de curta duração, a organização 
funcional e a racionalização da estrutura e do funcionamento 
(SAVIANI, 2006, p. 42). 

 

Luiz Antônio Cunha, por sua vez, preocupado em entender os mecanismos 

institucionais e os interesses empresariais com o acelerado avanço do ensino 

superior por aqueles dias no país, aponta que: 
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A reforma do ensino superior propiciou condições institucionais para 
a efetiva criação da instituição universitária no Brasil, onde, até 
então, existiam somente universidades isoladas ou ligadas por laços 
mais simbólicos do que propriamente administrativos e acadêmicos. 
Mas tudo isso só pôde acontecer no bojo de forte repressão policial-
militar. [...] 
A expansão do ensino privado foi muito intensa após o golpe de 
1964, processando-se à velocidade tão mais alta quanto mais 
elevada a taxa de lucratividade média em cada nível de ensino, 
maior na educação superior do que na básica (CUNHA, 2014, p. 361-
362). 
 

A nova Lei entrou em vigor em janeiro de 1969, juntamente com outros 

diplomas legais, mais precisamente, pareceres do Conselho Federal de Educação 

(CFE) que regulamentaram a implantação da pós-graduação no Brasil (Parecer CFE 

n.º 77/69) e a introdução da habilitação profissional nos currículos dos cursos de 

Pedagogia (Parecer CFE n.º 252/69), conforme relata Saviani (2008, p. 297). 

As diretrizes fundamentais da reforma universitária da ditadura militar, 

porquanto, foram institucionalizar a desobrigação do Estado para com o ensino 

superior, modernizar e acoplar a estrutura universitária às exigências de acumulação 

intensiva de capital, garantir no comando político das universidades as diretrizes 

emanadas dos governos militares, ampliar o número de vagas nas universidades em 

bases privadas, o controle da comunidade universitária, impedindo a sua livre 

organização – medida essa que haveria de se agravar com a edição dos inúmeros 

atos institucionais, principalmente, aqueles que foram editados a partir dos fins de 

1968. 

A estrutura das universidades brasileiras modernizadas haveria de se moldar 

aos interesses políticos e econômicos, afastando-se da democracia interna e da 

autonomia, com o intuito de favorecer o avanço do processo de monopolização e 

internacionalização da economia brasileira.  

Cunha sintetiza, nos seguintes termos, a sua ferina análise daquela propalada 

proposta de reforma universitária: 

 
A modernização do ensino superior, conforme o figurino norte-
americano, e o aumento do controle, configuraram as duas faces da 
universidade brasileira em reforma nos primeiros anos do regime 
militar. Com a modernização do ensino superior pretendia-se colocar 
a universidade a serviço da produção prioritária de uma nova força 
de trabalho requisitada pelo capital monopolista, organizado nas 
formas estatal e privada ‗multinacional‘. Com essa finalidade, 
desenvolveu-se o ensino em nível de pós-graduação e toda a ênfase 
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foi dada aos cursos de ciências (exatas?) e de tecnologia, bem como 
de ciências econômicas, nas quais se ensinava uma das línguas 
oficiais do poder (CUNHA, 1988, p. 287). 

 
Em decorrência dessas medidas, houve uma expansão de vagas bastante 

significativa nas instituições de ensino superior da rede privada de ensino, incluindo 

aquelas vinculadas à Igreja Católica e a outras confissões religiosas – superando as 

vagas nas instituições públicas – sob a coordenação do Conselho Federal de 

Educação (CFE). Houve, portanto, um avanço importante da privatização do ensino 

superior. 

A respeito do CFE, Saviani destaca que: 
 

De fato, com as reformas educacionais do regime militar o Conselho 
Federal de Educação passou a desempenhar função central na 
elaboração e no direcionamento da política educacional. Como a sua 
composição previa a representação das escolas particulares, esses 
órgãos passaram a ser alvos de poderosos lobbys visando a 
influenciar as decisões no sentido do favorecimento de seus 
interesses. A ousadia dos lobistas chegou ao ponto do envolvimento 
em corrupção, o que levou ao fechamento do Conselho Federal de 
Educação em 1994, na gestão de Murílio Hingel como Ministro da 
Educação (SAVIANI, 2018, p. 295). 
 

No campo da pós-graduação, a colaboração entre os Estados Unidos da 

América e o Brasil redundou numa ―exportação‖ do modelo de ensino norte-

americano para esta área, consubstanciado no Parecer n.º 77, de 1969, do CFE. 

Essa colaboração não era nova. Nesse mesmo diapasão, Cunha (1988, p. 

287) ressalta que o ―processo de modernização, conforme o figurino norte-

americano, já vinha se desenvolvendo desde os anos 1940 com grande aceitação 

na intelectualidade brasileira‖. 

Por meio do Decreto-Lei n.º 869, de 1969, a disciplina de Educação Moral e 

Cívica passou a ser obrigatória em todos os currículos de todas as modalidades de 

ensino, tanto nas redes públicas quanto nas escolas mantidas pela iniciativa privada 

(CUNHA, 2014, p. 369).  

No ensino superior a disciplina seria ministrada sob a alcunha de Estudos de 

Problemas Brasileiros (EPB) (Idem, p. 370). 

O conteúdo ideológico da disciplina estava evidenciado em seus objetivos, 

tendo sofrido forte influência do clero católico conservador e dos militares 

participantes do Conselho Federal de Educação.  

Esses objetivos são assim descritos por Luiz Antônio Cunha: 
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a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do 
espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à 
liberdade, com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; b) a 
preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e 
éticos da nacionalidade; c) o fortalecimento da unidade nacional e do 
sentimento de solidariedade humana; d) o culto à pátria, aos seus 
símbolos, tradições, instituições e grandes vultos de sua história; e) o 
aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à 
família e à comunidade; f) a compreensão dos direitos e deveres dos 
brasileiros e o conhecimento da organização sócio-político-
econômica do país; g) o preparo do cidadão para o exercício das 
atividades cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na 
ação construtiva, visando o bem comum e o culto da obediência à lei, 
da fidelidade ao trabalho e da integração na comunidade (CUNHA, 
id, ib). 

 
A mescla de civismo, conservadorismo e religião, embutida no conteúdo da 

disciplina, fez com que a ênfase às questões religiosas estivesse presente no ensino 

de 1.º e 2.º graus, enquanto a doutrina de segurança nacional fosse largamente 

explorada no ensino superior (CUNHA, 2014, p. 371). 

 

1.1.2 A ação empresarial na educação por meio do IEL  

 

Em sintonia com a política governamental em curso, em franco favorecimento 

das empresas de ensino, da mercantilização da educação e do estímulo à 

proliferação das instituições privadas, os grandes empresários, organizados pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), fundaram em 29 de janeiro de 1969 o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A presidência do Instituto foi assumida por Thomas 

Pompeu de Souza Brasil Netto, também presidente da CNI, à época.  

O IEL foi fundado com o propósito de promover a integração entre a 

universidade e a grande indústria, buscando o seu aprimoramento e a formação de 

uma elite dirigente (IEL, 1969, p. 3-A). Sua atuação, inicialmente, vinculava-se à 

promoção de estágios supervisionados, o que confere à inciativa um caráter 

imediatista e pragmático (CARVALHO, 2009, p. 554). 

Posteriormente, o IEL avançou no sentido de constituir um Centro de Estudos 

do Trabalho e uma Escola de Estudos Estratégicos do empresariado (IEL, 1969, p. 

4-6). Os empresários criticavam o conteúdo academicista do ensino ministrado nas 

universidades brasileiras – além do seu alto custo – e apontavam a necessidade de 

uma política educacional voltada para a realidade nacional, um eufemismo para a 
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defesa de uma universidade voltada às necessidades e interesses do mercado 

capitalista e das elites empresariais. 

Do estudo das atas de reunião do Instituto, da sua fundação, em 1969, até o 

ano de 1991, foi possível verificar que, desde o seu nascimento, o IEL buscou 

estabelecer canais de cooperação e parceria com os ministérios e outros órgãos 

governamentais, sendo citados, nominalmente, os ministros da educação, do 

planejamento e trabalho (id, ib). 

Rapidamente o Instituto também estabeleceu parcerias com outros setores 

empresariais, como o Sindicato dos Bancos (IEL, 1971, p. 8), com um programa de 

interiorização de profissionais de nível superior, que granjeou ―certo respeito das 

altas esferas do governo‖ (idem, p. 9-A) e também buscou financiamento nas 

agências internacionais como a USAID (idem, p. 12-A). 

O desenvolvimento das ações do IEL levou a que o Instituto atuasse mais 

abertamente com vistas a influenciar a elaboração dos currículos das instituições de 

ensino universitário. Em ata de reunião do Conselho, avaliando as atividades 

realizadas no ano de 1973, registra-se a avaliação do diretor geral da instituição, nos 

seguintes termos: 

 
A resistência das universidades em ‗mexerem‘ nos seus currículos e 
das empresas em aceitarem a participação ativa no processo de pré-
qualificação profissional de nível superior já está se enfraquecendo 
em benefício do desenvolvimento integral e integrado do País (IEL, 
1974, p. 19). 
      

Em sentido mais amplo, o Instituto também buscou influenciar na organização 

das universidades brasileiras, como demonstra a iniciativa de apresentar ao 

Ministério do Planejamento o documento intitulado ―Proposta para o 

desenvolvimento de um modelo conceitual da organização administrativa da 

universidade brasileira‖ (idem, p. 20), com o intuito de tornar a instituição de ensino 

superior ―mais receptiva aos seus programas de integração com a indústria‖ (id, ib). 

Conforme a mesma ata de reunião consultada (IEL, 1974, p. 21 e 21-A), 

naquele momento, a dotação governamental, apenas no plano federal, para o 

Instituto, já era bastante significativa, aproximadamente 47% do orçamento anual 

previsto para 1974, quando somadas todas as parcelas das receitas institucionais 

assumidas pela CNI, pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI). 
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Essa realidade e o incremento, cada vez maior, de convênios com outros 

entes da federação, fizeram com que houvesse uma disputa acirrada pelas verbas 

disponibilizadas e administradas pelo Instituto.  

No entanto, alcançar os objetivos estabelecidos, de influenciar na elaboração 

dos currículos e mesmo na organização universitária do país, demonstrou-se mais 

complexo. Mas a perspectiva estratégica quanto à quebra dos currículos 

universitários prosseguiu durante os anos seguintes. Mais uma vez, conforme 

registro em ata de reunião do Conselho Superior do IEL, de dezembro de 1980, tem-

se a seguinte avaliação crítica quanto à linha de atuação do Instituto frente às 

universidades, proferida pelo professor Tarcísio Meirelles Padilha, egresso do meio 

acadêmico, e que assumiu a direção geral do Instituto naquele momento: 

 
Se faz indispensável uma estratégia que não seja meramente 
passiva, mas ativa, [...] contribuir para o aprimoramento dos 
currículos dos cursos superiores, uma vez que a formação de certos 
profissionais que são absorvidos pela indústria, não é perfeitamente 
adequada às finalidades do próprio desenvolvimento do país, como 
um todo, e da indústria em particular. [...] O problema não consiste 
em sermos meros espectadores da conjuntura, mas passarmos a 
protagonistas do próprio processo educacional (IEL, 1980, p. 60). 

 

A relação com o meio universitário e a colaboração dos governos da ditadura 

estimulou a direção do IEL a ampliar suas atividades e propor-se a assumir os 

estágios supervisionados também de estudantes do segundo grau técnico ou 

profissionalizante, a partir de 1979 (IEL, 1979, p. 50-A e 51), em meio a mudanças 

na legislação brasileira sobre o tema. Em 1986, o IEL (1986, p. 108) assinou um 

Protocolo de Cooperação com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB), que havia sido criado em 30 de abril de 1966 e teve papel importante na 

formulação de convênios internacionais, como foi o caso do Acordo MEC-USAID.  

O Instituto também participou das discussões sobre a nova e futura LDB, 

tendo formulado um anteprojeto sobre o tema (IEL, 1989, p. 165) e as bases da 

denominada ―pedagogia da qualidade‖, inspirada nos valores da livre iniciativa, cujo 

escopo seria o de facilitar ―a formação de consciência de elevação da produtividade 

nacional, a redução dos desperdícios, a otimização dos investimentos de caráter 

individual e grupal‖ (IEL, 1991, p. 190). Para tanto, buscou integrar o trabalho do IEL 

com as indústrias e universidades, reforçando ―o papel da iniciativa privada no 

desenvolvimento econômico como instrumento de bem-estar social‖ (id ib). 
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O professor Celso do Prado Ferraz de Carvalho, estudioso desta temática, 

analisa nos seguintes termos a evolução da ação do IEL ao longo dos anos: 

 
As ações iniciais do Instituto [...] foram orientadas mais pelo 
voluntarismo e pragmatismo. Respondiam às necessidades postas 
pela burguesia ao momento político, como o controle dos 
movimentos políticos e da universidade pública. No entanto, as 
ações do IEL no final da década de 1980 e início dos anos 1990 
precisam ser compreendidas em um novo contexto. Esse momento 
representa para o Instituto o início de um caminho em que as ações 
pragmáticas e voluntaristas e as ações orgânico-ideológicas 
articulam-se e passam a criar as condições para que o Instituto 
caminhe na direção para se constituir em importante instituição 
orgânica da burguesia (CARVALHO, 2009, p.566). 

 
A ação do IEL tem relevância no contexto histórico analisado, mas, 

particularmente, no desenvolvimento ulterior da universidade brasileira, que viria a 

incorporar vários dos postulados debatidos entre as elites empresariais à época e 

que, em vários aspectos, se vinculam à reforma universitária. Dentre esses 

elementos, destacam-se o estímulo ao ensino privado e a formação acadêmica 

voltada para o mercado; a diversificação do ensino, tanto no campo das instituições 

e da oferta dos cursos, quanto nas fontes de financiamento; a influência empresarial 

na extensão universitária, o avanço das fundações privadas nas instituições 

públicas, dentre outros. 

 
1.1.3 A reforma do ensino ditada pela Lei 5.692/1971 

 

Em 11 de agosto de 1971, foi sancionada a Lei n.º 5.692, que postulava a 

reformulação do ensino de 1.º e 2.º graus.  

 
A reforma do ensino primário e médio levado a cabo pela Lei n.º 
5.692/71 enunciou como seus princípios básicos: a) integração 
vertical (dos graus, níveis e séries de ensino) e horizontal (dos ramos 
de ensino e das áreas de estudo e disciplinas); b) continuidade 
(formação geral) - terminalidade (formação especial); c) 
racionalização - concentração, voltado a eficácia e produtividade, 
com vistas a se obter o máximo de resultados com o mínimo de 
custos; d) flexibilidade; e) gradualidade de implantação; f) valorização 
do professorado; g) sentido próprio para o ensino supletivo 
(SAVIANI, 2006, p. 43). 
 

A reforma trazia, entre os seus pontos mais controvertidos, a 

profissionalização do ensino de 2.º grau, mas, também ratificava, em seu artigo 7º, a 

inclusão obrigatória nos currículos da educação básica da disciplina de Educação 
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Moral e Cívica. O ensino religioso foi mantido, com caráter facultativo e nos horários 

normais das escolas públicas, tanto para o 1.º quanto para 2.º graus. 

As reformulações, prenunciadas de serem adotadas, de um lado previam a 

junção dos quatro anos do primário com os quatro anos do ginásio, o que deu lugar 

a um ciclo único obrigatório de oito anos, o primeiro grau de ensino. De outro, a 

legislação abriu espaço para que parte desses professores do primeiro grau tivesse 

formação de nível superior, como já era exigido daqueles que exerciam o magistério 

no segundo grau, que substituiu o antigo ensino colegial. Com isso, passaram a se 

formar em cursos superiores de duração mais curta – sendo que muitos foram 

criados de forma precária – um contingente bastante expressivo de novos 

profissionais da educação. 

A adoção desse conjunto de leis consolidou uma ―concepção produtivista de 

educação, cuja primeira formulação remonta à década de 1950, com os trabalhos de 

Theodore Schultz, que popularizaram a teoria do capital humano‖ (SAVIANI, 2006, 

p. 48).  

Ainda para o autor, nas reformas educacionais produzidas entre 1968 e 1971, 

essa concepção  

 
Se manifestou com plena clareza, erigindo, como base de toda a 
reforma [...] os princípios de racionalidade e produtividade, tendo 
como corolário [...] a busca do máximo de resultados com o mínimo 
de dispêndio. Em consequência, a educação passou a ser entendida 
como algo não meramente ornamental, mero bem de consumo, mas 
como algo decisivo no desenvolvimento econômico, um bem de 
produção, portanto (id, ib). 

  
As citadas reformas anunciadas pela Lei 5.692/1971 não foram plenamente 

efetivadas, mas, redundaram no crescimento numérico do contingente de 

profissionais formados nas universidades e no número daqueles que viriam dedicar-

se à educação, particularmente os professores públicos das redes estaduais. 

Em contrapartida, as políticas salariais de arrocho da ditadura fizeram com 

que as condições de trabalho se aviltassem naquele período, num processo que 

combinou a profissionalização do trabalho docente com a sua precarização. 

Como bem observam Amarílio Ferreira Júnior e Marisa Bittar acerca dessa 

situação: 

 
A extensão da escolaridade obrigatória de quatro para oito anos 
ocasionou a rápida expansão quantitativa da escola fundamental, 
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exigindo, para o seu atendimento, a célere formação dos 
educadores. [...] A combinação entre crescimento quantitativo, 
formação acelerada e arrocho salarial deteriorou ainda mais as 
condições de vida e de trabalho do professorado nacional do ensino 
básico. [...] O arrocho salarial foi uma das marcas registradas da 
política econômica do regime militar. No conjunto dos assalariados 
oriundos das classes médias, o professorado do ensino básico foi um 
dos mais atingidos pelas medidas econômicas que reduziram 
drasticamente a massa salarial dos trabalhadores brasileiros 
(FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 1160-1161). 
 

E, ainda, diante das mazelas causadas pelas tentativas de se incrementar a 

política educacional do regime militar e o quadro mais geral do sistema educacional 

brasileiro, os autores analisam que, com as 

 
[...] reformas educacionais implementadas pela ditadura militar, com 
as leis n.º 5.540/68 e 5.692/71, a composição social da categoria dos 
professores de primeiro e segundo graus sofreu transformações do 
ponto de vista de sua origem econômica e cultural. A nova categoria 
assumiu uma configuração profissional que combinava extração 
social assentada nas classes médias populares e precária formação 
educacional superior, ou seja, o contrário do que ela tinha sido até a 
década de 1960: deixou ser uma categoria profissional com origem 
social nas camadas médias e segmentos periféricos das elites 
econômicas e políticas, cujo capital cultural havia sido amealhado 
durante chamada ‗idade de ouro‘ da escola pública brasileira 
(FERREIRA JR. & BITTAR, 2006, p. 2010). 

 

Em 19 de julho de 1973 foi baixado o Decreto 72.495, que estabelecia 

―normas para a concessão de amparo técnico e financeiro às entidades particulares 

de ensino‖. A política privatista levada a cabo tinha como contrapartida à concessão 

de apoio financeiro a distribuição de bolsas de estudo pelos estabelecimentos 

particulares. 

De fato, a essência do fazer educacional da ditadura mostrou-se na 

privatização do ensino e no descaso com o crescimento do analfabetismo, encoberto 

por vultosos gastos publicitários, cujo fim era mascarar a inocuidade do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral), muito embora fosse tarefa do Estado assumir a 

alfabetização como uma responsabilidade de significativa importância para o 

desenvolvimento de todo e qualquer cidadão.  

Desta breve descrição das políticas educacionais executadas nessa fase do 

regime militar, é possível concluir que: i) o regime abriu caminho para mudanças 

profundas na organização do ensino, alterando paradigmas até então vigentes. 

Destaca-se, dentre as mudanças, o aumento da presença da iniciativa privada, em 
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todos os graus de ensino, com apoio e incentivos oficiais, estabelecidos de diversas 

formas, processo esse denominado de ―simbiose Estado-Capital‖ por Cunha (2014, 

p. 361 e ss); ii) o binômio controle ideológico e formação para o mercado 

(mercantilização) foram os dois elementos mais destacados das políticas 

educacionais efetivadas naquele período e, iii) as mudanças institucionais 

consolidaram, no plano legal, uma concepção produtivista da educação no Brasil, 

fortemente influenciada pela teoria do capital humano.  

Essas alterações resultaram, de um lado, numa mudança na presença e no 

papel do Estado na gestão da educação e, ainda, numa acelerada privatização do 

ensino em diversas áreas. Não podem deixar de ser consideradas as iniciativas e o 

protagonismo de segmentos vinculados às elites empresariais que, além do apoio ao 

golpe de Estado de 1964, foram importantes elaboradoras e colaboradoras dessas 

políticas educacionais, muitas vezes em parceria e firmando convênios de apoio 

com organismos internacionais, naquele momento, notadamente com a agência 

americana USAID. 

De outro lado, essas mudanças resultaram também numa mudança na 

composição da categoria dos professores públicos da educação básica, com a sua 

profissionalização, que foi acompanhada de um processo descrito por alguns 

autores como de ―proletarização‖ do trabalho docente, o que contribuiu para uma 

intensa mobilização, inédita na história da educação brasileira, no que diz respeito 

aos professores da educação básica, nos anos seguintes. 

 

 

1.2 O FIM DE UM LONGO CICLO ECONÔMICO EXPANSIVO NO PLANO 

INTERNACIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO BRASIL 

 

Os países de economia capitalista experimentaram um importante ciclo de 

crescimento, verificado desde o fim da Segunda grande guerra até meados dos anos 

1960. Esse período foi marcado pela crescente internacionalização da produção 

industrial e de serviços e pela expansão do comércio internacional, mas, 

principalmente, pelos acordos firmados entre as potências que saíram vitoriosas do 

conflito e pavimentaram o processo de financeirização das economias 

internacionais, lastreadas pelo dólar.  
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Conforme a lição de Giovanni Alves (1996), consolidou-se como hegemônica, 

dentre as economias capitalistas, a economia norte-americana, com um aumento da 

expansão e concentração de capital junto a poucas grandes economias centrais.  

Foi um momento também caracterizado pelo intervencionismo estatal na 

economia, principalmente nos países europeus, com governos bastante 

influenciados, no terreno da teoria econômica, pelas teses keynesianas. Foi o que a 

literatura econômica convencionou chamar de ―Estado de bem estar social‖. 

 David Harvey assim define o modelo implementado nos Estados Unidos da 

América (EUA) e países europeus ao longo daquele instante histórico: 

 
[...] o Estado deveria concentrar-se no pleno emprego, no 
crescimento econômico e no bem estar de seus cidadãos, [...] o 
poder do Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos 
processos de mercado - ou, se necessário, intervindo ou mesmo 
substituindo tais processos - para alcançar esses fins, e políticas 
fiscais e monetárias em geral caracterizadas como ‗keynesianas‘ 
(que) foram implanta das extensamente para suavizar os ciclos de 
negócio e assegurar um nível de emprego razoavelmente pleno 
(HARVEY, 2008, p. 18). 

 

Ao final da década de 1960, os sinais de uma grave crise de acumulação 

eram visíveis, demonstrando o esgotamento das políticas keynesianas. Conforme 

Eduardo Almeida Neto (2008, p.6) as taxas de crescimento dos EUA haviam 

recuado de uma média de 5%, entre 1947 e 1966, para menos de 2% entre 1966 e 

1975. O crescimento médio dos países europeus, globalmente considerados, caiu 

de 8,9% para 4,6% e o do Japão de 9,6% para 7,9%, nos mesmos períodos citados. 

A economia brasileira, no entanto, parecia remar contra a corrente. O período 

de 1968 a 1973 ficou conhecido como o ―milagre econômico‖. Este foi um dos motes 

da propaganda do regime militar, através do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

(PED), e correspondeu a um momento marcado por um expressivo crescimento 

econômico, naquela ocasião, capitaneado pela expansão dos bens de consumo 

para a classe média, pelo crédito abundante sustentado por juros baixos e pelo 

aumento do endividamento externo. 

O Estado investiu em programas e obras de infraestrutura, algumas delas 

importantes para a continuidade do processo de industrialização do país, à custa da 

virulência, do autoritarismo e centralização política do regime. Adotou um modelo 

econômico embasado na contenção da massa salarial, também chamado de arrocho 

salarial; investimentos centrados em infraestrutura e no estimulo à participação do 
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capital estrangeiro e na produção de bens duráveis; perseguição creditícia aos 

pequenos e médios produtores rurais; política fiscal e de investimentos às grandes 

corporações e empreendimentos agrários pastoris preocupados com a expansão da 

produção dos gêneros alimentícios, carne, açúcar e álcool e demais produtos 

voltados para a exportação (BAUER, 2008). 

Com essas medidas – que hoje seriam denominadas, pelo menos parte delas 

– anticíclicas a economia brasileira seguiu crescendo a taxas bastante elevadas. 

Conforme dados da então Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(FIBGE), informados por Eduardo Albuquerque (1990, p.150), o crescimento 

industrial entre 1968 e 1973 alcançou a taxa média de 12,7% ao ano, enquanto o 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 11,2% em média, ao ano, no mesmo 

período.  

Esse período de crescimento seria seguido por uma grave crise internacional, 

conforme o trabalho, já citado, de Almeida Neto 

 
Em 1973 a economia mundial, como um todo, entra em crise. Uma 
crise de proporções nunca vistas desde 1929 e caracterizada pela 
acumulação de capital e superprodução de mercadorias, o que levou 
a um choque dos preços internacionais do petróleo, em 1974, 
assestando um golpe duro na política econômica do regime militar. 
Foi a primeira recessão generalizada dos maiores países da cadeia 
capitalista. A recuperação, posterior, seria frágil, sem que o ritmo de 
acumulação retomasse o nível de crescimento da fase anterior, o que 
seria uma tônica nas décadas seguintes, em sucessivas crises que 
viriam a atingir diversas regiões do planeta. O crescimento da 
economia dos EUA foi de 2,3% entre 1973 e 1981, enquanto o da 
Alemanha chegou a 2%, Inglaterra a 0,5% e Japão a 3,6% (idem, p. 
10). 

 

A crise do petróleo, então, alinhou a aparente situação de bonança 

econômica brasileira com o verdadeiro quadro de recessão internacional, 

―combinando‖ os elementos desigualmente desenvolvidos nas economias do Brasil e 

do restante do mundo capitalista. ―A nova (des)ordem capitalista internacional, que 

nasce em 1973, impõe um cenário de desordem e instabilidade, no bojo de uma 

profunda terceira revolução tecnológica e com a instauração plena de um novo 

mercado global‖ (ALVES, 1996, p. 113). 

A crise foi a expressão do esgotamento do modelo fordista-keynesiano, 

tomando o conceito de Harvey (2008), e abriria espaço para a retomada das teorias 

econômicas de uma escola que permaneceu marginal durante a maior parte da 
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segunda metade do século XX, mas que viria a ganhar projeção e influência no 

período subsequente à crise de 1973: o neoliberalismo. 

Nesse aspecto é importante resgatar as explicações de Soares Teixeira, para 

quem 

 
[...] o neoliberalismo nasceu logo depois da Segunda Guerra mundial 
[...] como uma reação teórica e política ao modelo de 
desenvolvimento centrado na intervenção do Estado. [...] Os 
neoliberais vão retomar a tese clássica de que o mercado é a única 
instituição capaz de coordenar racionalmente quaisquer problemas 
sociais, sejam eles de natureza puramente econômica ou política 
(TEIXEIRA, 1996, p. 195). 

 

Seguindo esse mesmo patamar de preocupações, autores como David 

Harvey argumentam que a apregoada 

 
[...] crise da acumulação do capital na década de 1970 afetou a todos 
por meio da combinação de desemprego em ascensão e inflação 
acelerada. A insatisfação foi generalizada, e a conjunção do trabalho 
com os movimentos sociais urbanos em boa parte do mundo 
capitalista avançado parecia apontar para a emergência de uma 
alternativa socialista ao compromisso social entre capital e trabalho 
que fundamentara com tanto sucesso a acumulação do capital no 
pós-guerra (HARVEY, 2008, p.33). 

 

O colapso econômico traria consequências políticas e questionamentos às 

economias de mercado, num momento em que países como a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), principalmente, mas também a China e Cuba eram 

vistos como alternativas ao modelo capitalista.  

Também, ao longo desses mesmos anos, em Portugal, ocorreu a Revolução 

dos Cravos (1974), pondo fim a um longo período de ditadura; enquanto os EUA 

foram derrotados da guerra do Vietnã (1975) e a América Latina viveu um processo 

de recrudescimento da situação política, com os golpes militares no Chile (1973) e 

Argentina (1976), ambos apoiados, política e logisticamente, pelo Departamento de 

Estado norte-americano. Havia, portanto, instabilidade política em várias regiões do 

planeta. 

O golpe militar no Chile abriu caminho para o experimento do modelo 

neoliberal na América Latina. Já a Nicarágua e El Salvador, ao final da década de 

1970 estavam convulsionados por revoltas populares. A partir de 1978, na 

Nicarágua, ocorreu a Revolução Sandinista, comandada pela Frente Sandinista de 
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Libertação Nacional (FSLN). O processo revolucionário pôs fim a décadas de 

governos da dinastia oligárquica dos Somoza, apoiada por sucessivos governos 

estadunidenses. 

No mesmo período, em El Salvador, as ações de uma guerrilha de massas 

comandada pela Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional (FMLN) crescia, 

dominando vastas áreas territoriais, colocando em xeque o regime político e o 

governo de direita, também apoiado pelos EUA. 

Apesar desses importantes fatos políticos que, num plano regional, 

desestabilizaram políticas e estratégias da dominação imperialista norte-americana, 

em última análise o sistema capitalista, mesmo em profunda crise, mostrou sua força 

e suas reservas. 

É o que assevera Almeida Neto: 

 
O capitalismo conseguiu superar os enfrentamentos que 
caracterizaram o fim do boom, com exceção de sua grande derrota 
de 1975 no Vietnam. Mas o grande levante francês de maio de 68 
terminou derrotado, assim como a revolução portuguesa de 74, e 
outros tantos enfrentamentos na América Latina. Basta imaginar as 
consequências de uma vitória revolucionária na Europa significaria 
em termos de fortalecimento do poder de luta do proletariado de todo 
o mundo, com seus reflexos na taxa de mais valia (ALMEIDA NETO, 
2008, p.7). 

 

Mas, ao longo desse período, como será visto adiante, o capital monopolista 

se bateu e se empenhou, ao máximo, para se apropriar dos domínios estratégicos 

das indústrias de bens de capital e avançar sobre os setores controlados pelo capital 

estatal, questionando a excessiva presença do Estado nos assuntos econômicos e 

manifestando o interesse por empresas rentáveis como a Petrobrás.  

 
 
 
1.3 A CRISE ECONÔMICA OBRIGA OS DE BAIXO A ENTRAREM EM CENA 

 

O fim do milagre econômico fez com que a insatisfação social contra a 

ditadura militar se fizesse latente nas camadas populares e classes médias. O 

aumento dos índices de desemprego e a alta dos preços dos gêneros de primeira 

necessidade foram dois elementos decisivos para a disseminação desse mal-estar. 

Silenciosamente, outra bomba de tempo se gestava e teria consequências funestas 

para a vida da população: o aumento desenfreado do endividamento externo e a 
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posterior submissão aos ditames de instituições multilaterais como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

Como efeito da crise do petróleo, os juros explodiram em todo o mundo e a 

dívida externa do Brasil, conforme Eduardo Magalhães (2012), durante o período da 

ditadura militar, saltaria de 4 (quatro) para 100 (cem) bilhões de dólares. 

Ante os sinais de esgotamento de sua política econômica e do controle 

político repressivo sobre a sociedade civil, inicialmente os militares tomaram 

medidas de maior endurecimento do regime. Conforme Marcelo Badaró Matos 

(2009), o ―Pacote de Abril‖ de 1977, dentre outras medidas, fechou o Congresso 

Nacional, criou a figura dos senadores ―biônicos‖, nomeados pela ditadura, alterou a 

composição do Colégio Eleitoral responsável pela indicação do presidente da 

República, e manteve a eleição indireta dos governadores e prefeitos das capitais 

dos Estados. 

Mas tais medidas já não tinham, como no período anterior, formas de se 

sustentar, ainda mais que apareciam acompanhadas da crescente mobilização da 

classe trabalhadora, do avanço dos movimentos democráticos, das reivindicações 

pelas liberdades sindicais, pela revogação da Lei de Segurança Nacional (LSN), a 

eliminação da subordinação dos sindicatos ao Estado e a instauração de um novo 

pacto constitucional democrático, com a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, eleita livremente e soberana em suas decisões sobre os rumos do país.  

Não bastasse isso, aos fins dos anos 1980,  

 
[...] com o crescimento das evidências de crise do modelo econômico 
da ditadura e a multiplicação das dissidências no interior do próprio 
bloco no poder, os governos militares iniciaram uma transição lenta e 
gradual para a volta dos civis ao poder. A intenção de controlar o 
processo pelo alto ficava evidente na forma das medidas 
‗liberalizantes‘, como o fim do AI-5, em 1978, a anistia política, em 
1979, e a reorganização partidária (MATOS, 2009, p. 117). 

 

Tanto a anistia quanto a reforma partidária são marcos importantes da 

distensão que começava a se operar no regime autoritário, mas embutiam 

elementos contraditórios e que não podem ser desconsiderados.  

Movimentos sociais, personalidades políticas e da sociedade civil clamavam 

por uma anistia ―ampla, geral e irrestrita‖. Essa bandeira foi usurpada e a anistia foi 

amplamente estendida não só aos opositores do regime, aos que foram 

perseguidos, presos ou exilados, aos que realizaram atividades consideradas ilegais 
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pela ditadura; mas, também e principalmente, a todos os demais que cometeram 

crimes em nome do regime militar, dentre eles notórios torturadores e assassinos de 

jovens, trabalhadores e militantes da esquerda.  

Por sua vez, a reforma político-partidária, que previa a possibilidade de 

legalização de novos partidos, além do seu significado político de liberalização do 

regime e quebra do bipartidarismo, trazia embutida a ideia, dos generais, de divisão 

da frente de oposição democrática construída em torno do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB). A eleição para prefeitos, vices e vereadores de parte dos 

municípios, prevista para 1980, foi adiada para 1982, sendo a última realizada por 

um governo militar, no âmbito regional e estadual do país. 

A transição política, do regime autoritário instaurado em 1964 para um regime 

democrático, viu-se acelerada com a erupção de um vigoroso movimento grevista, 

encabeçado pelos metalúrgicos do ABC paulista. A entrada em cena desse setor da 

classe operária industrial, no mínimo, abalou os planos de uma mudança lenta, 

segura, gradual e controlada pelos artífices do regime, e, se não os desconstruiu, 

mexeu bastante na disposição das peças no tabuleiro político configurado na 

sociedade brasileira de então, naqueles tumultuados dias. 

Embora de menor impacto midiático, foram registrados alguns movimentos 

populares, antes e depois de 1968, no Brasil. Até então, o país vivera um ensaio de 

mobilizações contra o regime político e aquele ano de 1968 fora de intensa agitação 

política, para além das fronteiras nacionais, com todo o simbolismo que marcou a 

mobilização de estudantes e operários franceses, particularmente.  

As greves metalúrgicas de Osasco e Contagem foram parte de um processo 

de tentativa de retomada da mobilização social e reação à ditadura militar, que 

congregou, além dessas mobilizações, passeatas com milhares de pessoas sob o 

protagonismo dos movimentos estudantis, mas também de uma não menos vigorosa 

resposta do regime autoritário, com prisões, assassinatos, intervenções nos 

sindicatos, estreitamento das liberdades democráticas e alargamento da intervenção 

ditatorial, com a edição do Ato Institucional n.º 5 (AI-5). 

A morte do estudante Edson Luís é um símbolo do período. Conforme o 

Portal Memórias da Ditadura (2018), em sua seção Biografias de Resistência, Edson 

era um jovem secundarista que foi  
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[...] assassinado por policiais militares que invadiram o restaurante 
Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1968, 
durante uma manifestação estudantil. Edson tinha 18 anos e era um 
dos 300 estudantes que jantavam no local. Outro deles, Benedito 
Frazão Dutra, também ferido a bala, foi levado para o hospital, mas 
não resistiu ao ferimento e morreu. Os estudantes conseguiram 
resgatar o corpo de Edson Luís e o carregaram em passeata pelo 
centro do Rio até as escadarias da Assembleia Legislativa, na 
Cinelândia, onde foi velado (MEMÓRIAS DA DITADURA, 2018).  

 

As manifestações de protesto pela morte do jovem estudante são assim 

descritas, pelo mesmo sítio web: 

 
No Rio de Janeiro, a cidade parou no dia do enterro. Para expressar 
seu protesto, os cinemas da Cinelândia amanheceram anunciando 
três filmes: ‗A noite dos Generais‘, ‗À queima roupa‘ e ‗Coração de 
luto‘. Com faixas, cartazes e palavras de ordem, a população 
protestava: ‗Bala mata fome?‘, ‗Os velhos no poder, os jovens no 
caixão‘, ‗Mataram um estudante. E se fosse seu filho?‘ e ‗PM = Pode 
Matar‘. Edson Luís foi enterrado ao som do hino nacional brasileiro, 
cantado pela multidão. Na manhã de 4 de abril, foi realizada a missa 
de sétimo dia de Edson Luís na Igreja da Candelária. Ao término da 
cerimônia religiosa, as pessoas que deixavam a igreja foram 
cercadas e atacadas pela cavalaria da polícia militar a golpes de 
sabre. Dezenas de pessoas ficaram feridas (MEMÓRIAS DA 
DITADURA, 2018). 

 

Apesar do amplo repúdio popular, a resposta repressiva dada pelo regime 

alentou a sua tentativa de perpetuação. Para as classes populares, o resultado 

desses enfrentamentos gerou uma conjuntura de refluxo das mobilizações 

estudantis e sindicais, de retorno à clandestinidade de muitas organizações políticas, 

intervenções nos sindicatos e desmantelamento das organizações estudantis por 

atos de força da ditadura. 

O fato que viria descortinar um novo momento vivido no país foi a eclosão da 

greve dos trabalhadores metalúrgicos, somente em maio de 1978. A mobilização 

anunciou a retomada das mobilizações operárias contra a ditadura e o arrocho 

salarial. Mas é importante destacar que estas foram antecedidas pelas mobilizações 

estudantis que explodiram no ano anterior. Inicialmente, os estudantes foram às ruas 

por reivindicações específicas, mas logo foram incorporando uma pauta política, de 

luta contra a ditadura militar e a repressão às organizações de esquerda. 

O movimento estudantil, mais uma vez na história brasileira, funcionou como 

uma espécie de caixa de ressonância da sociedade, antecipando-se, em alguma 

medida, às mobilizações de outros segmentos sociais.  
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A grande imprensa não noticiava a ocorrência de movimentos grevistas, no 

Brasil, desde as mobilizações de 1968. Naquele instante, muitas diretorias dos 

sindicatos encontravam-se ocupadas por interventores indicados pela ditadura.  

Maria Hermínia Tavares de Almeida relata que: 

 
O Ministério do Trabalho, entre 1964 e 1970, praticou 536 
intervenções em entidades sindicais, destituindo Diretoria Sem 
exercício e nomeando interventores. [...] Entre 1964 e 1969, 108 
dirigentes sindicais e representantes políticos dos Trabalhadores 
foram punidos com suspensão de seus direitos políticos e perda de 
seus mandatos parlamentares (ALMEIDA, 2008, p. 289). 

 

Dez anos depois daqueles acontecimentos de 1968, a emblemática entrada 

em cena dos operários do ABC abriria uma janela que anunciava uma nova 

conjuntura política nacional. O movimento sindical brasileiro não seria mais o mesmo 

a partir daqueles episódios, reconfigurando-se e assumindo uma nova roupagem em 

sua organização. A história está assim documentada na página da internet do 

Sindicato protagonista daquela jornada: 

 
No dia 12 de maio de 1978 os trabalhadores na Scania bateram o 
cartão, trocaram de roupa, foram até seus locais de trabalho mas não 
ligaram as máquinas e cruzaram os braços. Era uma greve por 
melhores salários que se espalhou pelo ABC e depois pelo País, 
abrindo caminho para uma nova proposta sindical. O movimento foi 
uma decisão dos trabalhadores e já refletia a nova postura que o 
Sindicato havia adotado, de não se submeter às imposições políticas 
e econômicas da ditadura militar. [...] 
Em 1977, o Sindicato desencadeia campanha pela reposição salarial 
de 34,1%, já que os militares haviam manipulado os índices de 
inflação e imposto um reajuste menor. A campanha não trouxe 
ganhos salariais, mas políticos. Ela mostrou um grande 
descontentamento da categoria contra um governo repressivo e 
também uma disposição de luta por um país diferente, com melhores 
condições de trabalho e mais liberdades políticas. [...]  
A campanha não resultou em avanço salarial. Mas ela apontou para 
a categoria que as mudanças só aconteceriam com luta. Mostrou 
para os trabalhadores que estava nas mãos deles a única maneira 
de mudar as condições de trabalho e de salário a que estavam 
submetidos. Foi aí que, no dia 12 de maio, os trabalhadores na 
Scania receberam seus holerites com o reajuste fixado pelos 
militares e tomaram a decisão de desligar as máquinas e cruzar os 
braços. Logo em seguida pararam os trabalhadores nas outras 
montadoras e o movimento se espalhou pela região e pelo país. Até 
o final do ano, centenas de greves foram realizadas, passando por 
cima da lei de greve, que impedia as paralisações, e da política 
econômica. Assim, a campanha salarial dos metalúrgicos 
representou um marco no processo de mudança no sindicalismo 
brasileiro, pois além de começar a impedir que o governo decidisse 
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sobre o reajuste salarial para os trabalhadores, iniciou uma nova 
prática sindical, que passou a ser chamada de Novo sindicalismo 
(CNM, 2007). 

 
A rebelião dos metalúrgicos contagiaria não só os segmentos da classe 

trabalhadora organizados sindicalmente, mas também recolocaria em cena outros 

personagens e traria de volta ao contexto social as lutas reivindicatórias de diversos 

setores. Entre 1978 e 1980, aproximadamente 4,5 milhões de trabalhadores, dos 

mais variados segmentos, foram à greve no Brasil, principalmente por reivindicações 

salariais, conforme apontamentos do Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE).  

As greves que se alastravam colocavam, à luz do dia, a inadiável 

necessidade de se democratizar o país e de se encontrar fóruns capazes de 

reconhecerem a legitimidade das reivindicações emanadas da classe trabalhadora, 

mas a resposta da ditadura veio na forma de novas intervenções nos sindicatos e 

cassação de inúmeras diretorias, além de uma forte repressão aos movimentos 

grevistas.  

A morte de Santo Dias traduziu, de forma macabra, o conflito entre os patrões 

e os operários, que são próprios das sociedades capitalistas, e foi também 

registrada pelo Portal Memórias da Ditadura, Seção Biografias de Resistência, como 

mais uma marcante e indelével insígnia daquele momento: 

 
Santo Dias da Silva era operário metalúrgico e membro da Pastoral 
Operária de São Paulo. Foi morto pela Polícia Militar [...] ao 
comandar um piquete de greve em frente à fábrica Silvânia, em 
Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, [...] com um tiro na barriga. O 
movimento era pacífico e contava com a participação de cerca de 50 
operários. [...] Houve grande mobilização dos trabalhadores para 
protestar contra o assassinato de Santo Dias. O corpo do operário foi 
retido pela polícia. Só a partir da interferência de sindicalistas e 
parlamentares, conseguiu-se sua liberação. Foi velado na Igreja da 
Consolação por milhares de pessoas e, no dia seguinte, houve uma 
grande marcha até a Praça da Sé para a cerimônia de 
encomendação do corpo. [...] e se tornou mártir da luta operária 
(MEMÓRIAS DA DITADURA-b, 2018). 

 

Entre os estudantes são retomadas as iniciativas para a reativação de suas 

entidades e de participação de caráter mais amplo, com aspectos e nítidos 

conteúdos políticos, como a realização de protestos e da missa por ocasião do 

assassinato de Vannuchi Leme em 1973, da greve uspiana, de três dias, por conta 

do assassinato do professor Vladimir Herzog, em outubro de 1975, a busca de 
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reorganização da UNE, no Congresso de Salvador/BA, em 1979 e também da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), no Congresso de Curitiba/PR, em 

1981. 

Este período de ascenso do movimento estudantil, com o seu auge na 

segunda metade da década de 1970 – período no qual foram realizadas 

significativas assembleias, passeatas e atos públicos massivos em defesa do ensino 

público e contra as precárias condições de ensino, pelas liberdades democráticas e 

contra as inúmeras proibições da ditadura – contribuiu com o avanço das lutas 

populares. 

Esses anos também presenciaram o incremento vertiginoso do processo de 

desenvolvimento capitalista no Brasil, com a instalação de um parque industrial e a 

presença dos setores financeiros e de serviços mais robustos, aumento incontido 

das zonas urbanas, assim como da concentração e da mobilização política da classe 

trabalhadora. O impacto social da mobilização operária sobre o conjunto das classes 

trabalhadoras é visto por Giovanni Alves da seguinte forma: 

 

Quando a classe operária do principal complexo industrial do país, o 
ABC paulista, insurge-se contra o arrocho salarial, ela atinge, de 
modo fulminante, a lógica da acumulação capitalista vigente no país. 
As greves dos metalúrgicos do ABC paulista servirão de referência 
para a série de movimentos grevistas no Brasil daquela época, 
envolvendo toda a classe trabalhadora. A partir de 1978, a classe 
operária entra em cena – ou, para ser mais preciso, a classe 
trabalhadora, pois o movimento social atinge os operários industriais 
e funcionários públicos (ALVES, 2000, p. 112). 

 

A repercussão, no professorado, das greves dos metalúrgicos do ABC, foi 

imediata. Mas este tema será tratado, com mais detalhamento, na seção seguinte. 

O movimento dos operários do ABC ressoaria sobre toda a classe 

trabalhadora brasileira e serviria, portanto, como alento, para a mobilização de 

outros segmentos sociais e categorias profissionais e, ainda, estabeleceria uma 

divisão no movimento sindical brasileiro em duas correntes políticas principais. De 

um lado alinharam-se os setores críticos ao sindicalismo praticado até então e 

também contrários à estrutura sindical vigente. De outro, organizaram-se os setores 

dependentes da estrutura corporativa e financiada pelo Estado, através da 

contribuição sindical obrigatória cobrada anualmente de todos os trabalhadores para 

sustentar suas entidades. 
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O setor crítico, também denominado de sindicalistas ―autênticos‖, e as 

oposições sindicais, tomariam a iniciativa de organizar, entre 1979 e 1980, quatro 

encontros importantes. Conforme relata Antônia Colbari, o primeiro foi o Encontro 

Nacional das Oposições Sindicais (ENOS), realizado em dezembro de 1979. O outro 

foi o Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical 

(ENTOES), realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 1980, no Centro de 

Formação de Líderes da Diocese de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. E, 

por fim, foi criada a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindical 

(ANAMPOS), no ―‗Encontro de Monlevade/MG‖, em fevereiro de 1980, que viria a 

realizar seu segundo encontro, no mês de julho do mesmo ano, conhecido como o 

―Encontro de São Bernardo‖ (COLBARI, 2010, p. 185). 

Ainda conforme os apontamentos da mesma autora, os encontros ―todos 

contribuíram para a aglutinação de militantes dos movimentos populares e sindicais 

e funcionaram como fórum de discussão política e de troca de experiências, 

acumulando um saldo organizativo e político cujo desfecho foi a criação da CUT‖ (Id, 

ib). 

O ENTOES lançou o chamado à realização de um Congresso Nacional da 

Classe Trabalhadora (Conclat) para fundar uma Central Única dos Trabalhadores, 

conforme relato contido no sítio eletrônico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

(STIMABC, 2018). Foram também aprovadas diversas resoluções críticas e 

iniciativas de organização setorial de trabalhadores. Dentre elas foi debatida a 

proposta de fundação de uma entidade nacional dos trabalhadores em educação (id, 

ib). 

Desta mesma exposição, encontramos referências de que o ENTOES teria 

sido uma reunião bastante ―tumultuada‖. Luís Inácio da Silva, Lula, então presidente 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo/SP, foi um dos 

convocantes, mas não teria comparecido. Enquanto Olívio Dutra, outro sindicalista 

importante, presidente cassado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre/RS, teria 

criticado publicamente o Encontro ―por sua falta de representatividade‖ e o definiu 

como ―uma amarga experiência‖ (id. ib). 

Na outra corrente articularam-se lideranças sindicais e federações próximas 

às organizações comunistas (PCB, PCdoB e MR-8), que criam a Unidade Sindical 

(US), em 1979, junto com interventores dos sindicatos, entre eles, Joaquim dos 
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Santos Andrade, o Joaquinzão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo/SP. 

Os dois setores chegaram a realizar, conjuntamente, uma Conferência 

Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), em 1981. Mas, sem acordo em 

temas fundamentais de concepção e organização sindicais, desses processos 

resultariam a constituição da CUT e também, inicialmente, com a sigla CONCLAT, a 

Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora, sacramentando a divisão entre as 

duas alas, em 1983. 

 

 

1.4 O PROCESSO HISTÓRICO DE ORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO 

ENSINO BÁSICO E OS IMPACTOS DA RETOMADA DAS JORNADAS DE LUTAS 

DOS TRABALHADORES  

 

A constituição da Confederação dos Professores Primários do Brasil (CPPB), 

em 1960, foi um marco para o avanço do associativismo docente nacional dos 

professores que atuavam na educação básica mantida pelo Estado.  

Conforme os relatos de Vicentini e Lugli (2009), das primeiras associações 

surgidas em meados do século XIX, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e 

Rio Grande do Sul, a organização do magistério primário avançaria nas primeiras 

décadas do século XX, até 1930, alcançando os Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Paraná.  

Um novo impulso viria após os governos Vargas, com a organização docente 

chegando ao Estado da Bahia e se fortalecendo em outros que já contavam com 

entidades constituídas. E, entre 1950 e 1960, seria a vez dos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Piauí, Alagoas, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Mato 

Grosso. Esse processo favoreceria a criação da CPPB.  

Hermengarda Cavalheiro aponta que participaram da fundação da CPPB 

1405 (mil, quatrocentos e cinco) congressistas, como porta-vozes de 11 (onze) 

entidades estaduais representativas da categoria, durante o IV Congresso Nacional 

dos Professores Primários, realizado na cidade do Recife/PE (CAVALHEIRO, 1989). 

Ainda conforme a autora, essas entidades eram o Centro dos Professores 

Primários do Rio Grande do Sul, União do Magistério Primário Acreano, Associação 

dos Professores Primários do Amapá, Sociedade Unificadora dos Professores 
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Primários da Bahia, Centro de Estudos e Recreação do Magistério Primário do 

Ceará, Associação dos Professores Primários de Goiás, União dos Professores 

Primários do Estado da Guanabara, Associação dos Professores Primários de Minas 

Gerais, Centro do Professorado Paulista, Centro dos Professores Primários de 

Pernambuco e a União dos Professores Primários do Estado do Rio de Janeiro 

(CAVALHEIRO, 1989, p. 124). 

A fundação da entidade vincula-se, em alguma medida, ao momento histórico 

vivido após a ditadura varguista e, conforme Gouveia e Ferraz (2013), esse 

momento teria sido: 

 

[...] marcado pela tensão entre centralização e descentralização da 
educação brasileira e, tanto a Constituição de 1946 quanto a LDB de 
1961 tentam conferir uma maior coesão ao conjunto disperso da 
legislação getulista. A perspectiva é resolver a questão através de 
uma maior centralização do Sistema de Ensino (GOUVEIA & 
FERRAZ, 2013, p. 115). 

 

Em 1961, como já relatado, houve a edição da Lei n.º 4.024, a primeira que 

tratou das diretrizes e bases da educação nacional. Durante os seus primeiros anos, 

a pauta da CPPB foi dominada por questões estritamente pedagógicas e os temas 

relativos à carreira e formação do professor eram secundarizados, conforme analisa 

Kênia Miranda (2001, p. 39, apud Andrade, 2011, p. 176). 

Sua atividade se voltava às iniciativas de cunho assistencialista e a CPPB não 

tinha uma pauta reivindicatória ou que se voltasse às questões profissionais, por 

melhores condições de trabalho. No entanto, os impactos políticos e sociais das 

ações dos governos militares sobre a categoria dos professores públicos se fariam 

sentir na organização sindical docente num espaço curto de tempo. 

As novas diretrizes educacionais, em particular com a edição das leis 

5.540/1968 e 5.692/1971, a pretexto de modernizar o Estado brasileiro, vieram 

acompanhadas de dois elementos, que foram determinantes na composição da 

categoria profissional dos professores do ensino básico: de um lado, um crescimento 

numérico expressivo e, de outro, a imposição do arrocho salarial e a deterioração 

das condições de trabalho, com a consequente perda de status do profissional da 

educação. 

A alteração na Constituição, quando da adoção da Carta de 1969, suprimindo 

o artigo que estabelecia a aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho 
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para as mulheres e aos 30 (trinta) anos de trabalho para os homens foi um elemento 

importante na localização política da CPPB, que assume a luta pela aposentadoria 

aos 25 (vinte e cinco) anos e busca negociar diretamente com a Presidência da 

República. A CPPB, cuja atuação vinha se dando sem confrontações e, em alguns 

casos, até apoiando políticas do regime autoritário, vai, aos poucos, modificando-se 

e passando a uma posição de enfrentamento com algumas políticas dos governos 

militares. 

A reforma educacional de 1971 reordena o sistema de ensino básico no país, 

criando um primeiro grau de ensino de 8 (oito) anos oferecido pela rede pública. A 

CPPB passa a representar também os licenciados e todos os professores do ensino 

fundamental e do ensino médio.  

No Congresso da entidade, realizado de 18 a 24 de janeiro de 1972, é votada 

a alteração da sigla CPPB para CPB, Confederação de Professores do Brasil, e a 

orientação de que as entidades estaduais também façam a alteração ―dentro de um 

critério, sem infringir as normas de integração, respeitando as possibilidades 

regionais‖ (CPB NOTÍCIAS, 1988). 

O centro da atuação da CPPB e CPB, durante um longo período, passa então 

pela reivindicação do Estatuto do Magistério, de um lado, e, de outro, segue a luta 

pelo direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço. Mas 

fora uma atuação, marcadamente, sem grandes dissensos com os governos 

militares.  

Quando da eclosão dos movimentos grevistas do ABC paulista, ocorreria, 

simultaneamente, a deflagração de inúmeras greves e mobilizações dos professores 

da educação básica. Os ventos da reorganização sindical em curso no Brasil já se 

refletiam no interior da CPB, naquele período. A repercussão entre o professorado 

das greves metalúrgicas de 1978 foi imediata. Em junho do mesmo ano foram à 

greve os professores da Bahia e, em agosto, os do Paraná e os de São Paulo. Em 

1979 é o professorado do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e do Espirito Santo que sai à mobilização. Ao final de três anos, os 

professores de praticamente todos os Estados tinham realizado greves, conforme 

apontamentos de Julian Gindin (2013, p. 77). 

Essas ações, em muitos casos, ocorreram por fora das entidades associativas 

tradicionais do professorado em seus Estados, colocando em xeque os líderes 

formais, estabelecendo o confronto entre duas alas, fundamentalmente: de um lado, 
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as direções tradicionais – que dirigiam a CPB – e, de outro, as novas, surgidas e 

vinculadas ao Novo sindicalismo.  

Dessas ações grevistas surgiram novas entidades em Minas Gerais, no Rio 

de Janeiro, Amazonas, Pará e Ceará, já com um perfil sindical, apesar da proibição 

ao direito de sindicalização dos servidores. Já outras associações tiveram suas 

direções substituídas pela geração ligada ao Novo sindicalismo, como ocorreu em 

Estados como a Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, na maior entidade da 

categoria, a Apeoesp, conforme os estudos de Gindin (2013, p. 78). 

Num espaço curto de tempo gerou-se um cenário marcado pelo desgaste das 

velhas lideranças com suas bases, um movimento de substituição de parte dessas 

lideranças, ou mesmo de rupturas pela base, dos professores com as antigas 

associações. A insatisfação das lideranças tradicionais levaria a um afastamento da 

CPB do regime militar, na medida em que suas reivindicações não eram atendidas, 

e a emergência do Novo sindicalismo seria um elemento a pressionar as velhas 

direções do associativismo docente a uma nova localização na sua atuação sindical 

e política, necessária, senão inevitável.  

No interior da direção da CPB ocorreu, então, uma mudança importante. No 

ano de 1979, com a ascensão de novas lideranças em diversas entidades e sob o 

calor das mobilizações, o desgaste da diretoria da entidade aumenta e leva a que 

seus representantes sejam hostilizados em algumas atividades, pelos grevistas, fato 

observado pelo menos nas greves de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (DINIZ & 

BAUER, 2013; FERREIRA JR., 2011). 

A professora mineira Maria Thelma Lopes Cançado, em particular, sua então 

presidente, seria alvo dessas manifestações, o que levaria à sua renúncia no mesmo 

ano e a CPB passa a ser dirigida por um grupo que, embora não sendo alinhado aos 

―autênticos‖ do Novo sindicalismo, expressava outras práticas na condução de suas 

entidades. 

Em sua Dissertação de Mestrado, Vera Correa (1991) assim relata o episódio:  

 
Embora pertencente ao quadro do magistério do Estado de Minas 
Gerais, essa professora fez declarações contra a greve dos 
professores [do Rio de Janeiro] no final dos anos 70. Todas as 
associações Estaduais de professores protestaram em repúdio. Com 
a posse do vice-presidente, mudou o posicionamento da CPB, que 
passou a apoiar tais manifestações. [...] As restrições contra a CPB 
diminuíram após a demissão da presidente [...] e a posse do vice-
presidente, Professor Hermes Zaneti (CORREA, 1991, p. 138-139). 



71 
 

 

Na lição do professor Máximo Campos Masson, a CPB era uma entidade 

―pouco expressiva nacionalmente‖, contudo ―possuía uma penetração junto às 

associações nordestinas [...] que não possuíam força política considerável, sendo 

muito débil a organização sindical dos professores daquela região‖ (MASSON, 1988, 

p. 113). 

O CPERS era uma referência nacional naquele momento,  

 
[...] apesar do processo generalizado de repressão à organização 
profissional, o magistério gaúcho manteve uma associação estadual 
de grande força, com elevado número de filiados, [...] com um 
impressionante patrimônio material, o Centro de Professores do Rio 
Grande do Sul (CPERS), que, praticamente, sustentava 
financeiramente a CPB, embora essa congregasse vinte e três 
entidades estaduais (MASSON, 1988, p. 113). 

  
Zaneti era então presidente do Centro dos Professores do Estado do Rio 

Grande do Sul (CPERS). O grupo que se coloca à frente da CPB tinha bases 

assentadas também no Estado do Paraná e passaria a imprimir outra prática na 

condução da entidade nacional. Ainda assim, ―as entidades mais dinâmicas de 

importantes Estados, como a Bahia e Minas Gerais, estavam fora da CPB.‖ 

(GINDIN, 2013, p. 78). 

Nas palavras de Zaneti, o professor dá a sua interpretação do episódio, 

relacionando-o às motivações políticas e às relações no interior da diretoria da CPB: 

 
Nós realmente éramos amigos [referindo-se à presidente Maria 
Thelma], só que eu senti naquele momento falar mais alto em mim a 
necessidade de fazer o enfrentamento que as circunstâncias 
determinavam. Porque a sociedade toda, cansada da ditadura, 
estava caminhando para esse enfrentamento, que desembocaria 
depois na convocação da Constituinte, uma mudança e a construção 
da democracia. Essa consciência eu tinha. E aí, com a negativa da 
Maria Thelma (...) Eu não me lembro se ela renunciou, não me 
lembro como foi, parece até que ela renunciou, creio. Aí eu assumi. 
Enfim, houve enfrentamento. Se ela foi afastada, esse detalhe eu 
não me lembro. Fato é que eu passei a ser a liderança, em 
condições, com uma história, com circunstâncias que atendiam o 
novo momento. Que era exatamente dizer assim: os professores, no 
conjunto da sociedade, se rebelam contra a circunstância de 
negação de liberdade, que não aceitamos isso mais, e vamos partir 
para o enfrentamento, e foi o que se fez. [...] Enfim, mas eu assumi a 
CPB por ser o vice-presidente (ZANETI, 2018, ENTREVISTA, p. XV). 
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A nova direção da CPB retomou a campanha pelo resgate da aposentadoria 

aos 25 (vinte e cinco) anos de magistério com centralidade. Esse direito havia sido 

suprimido do texto da Constituição de 1969. A partir de 1975 a campanha foi 

retomada pela direção da entidade, mas, naquele momento, resumia-se em 

apresentar petições ao presidente da República e cobrar o restabelecimento daquela 

reivindicação.  

A Confederação também assumiria uma postura mais ativa no apoio às 

greves e consolidaria, em seu estatuto, as mudanças necessárias para a integração 

plena de todas as entidades filiadas. Essas alterações ocorreram em dois sentidos: 

de um lado, a CPB passou a ser administrada por uma espécie de conselho de 

presidentes, e, de outro, consolidou a participação de todos os segmentos da 

educação básica, incorporando a representação dos professores do ensino médio, 

como nos asseverou um dos seus antigos dirigentes: ―E eu fui fazendo articulações, 

chamando, conversando... Mas, uma coisa eu posso lhe assegurar: eu fui abrindo 

espaços, mostrando a eles que efetivamente havia espaço para todos‖ (ZANETI, 

2018, ENTREVISTA, p. XVIII). 

A grande campanha política que foi a luta pela aposentadoria aos 25 (vinte e 

cinco) anos tornar-se-ia vitoriosa em 1981:  

 
O início da mobilização começou no mês de março quando o 
Professor Hermes Zaneti manteve uma audiência com o Ministro da 
Educação, general Rubem Ludwig. Neste encontro, o presidente da 
CPB entregou ao ministro as resoluções aprovada no XIV Congresso 
Nacional dos Professores, com destaque para a aposentadoria aos 
25 anos de serviço (FERREIRA JR., 2013, p. 158). 

 

No Conselho de entidades de junho daquele ano, a CPB preparou a 

intervenção no dia da votação das propostas das emendas constitucionais sobre o 

tema (eram quatro propostas distintas). Nesse episódio é notória a mudança de 

postura da ação da entidade, ao orientar, dentre outras iniciativas, a pressão sobre 

os deputados e senadores, contatos com a imprensa em cada local, convocação dos 

professores de Brasília para a sessão no Congresso, concentrações e paralisação 

no dia da votação dos projetos (Idem, p. 159). 

A pressão surtiu efeito e foi firmado um acordo de lideranças na Câmara dos 

Deputados, unificando as propostas e prevendo a aposentadoria aos 25 (vinte e 

cinco) anos de serviço para professoras, que compunham a ampla maioria do 
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segmento, e aos 30 (trinta) anos de serviço para os professores. Ainda que com 

resistências na base parlamentar do governo – formada pelo Partido Democrático 

Social (PDS), sucessor da Arena, partido criado quando do golpe militar para 

sustentar o regime – e mesmo do presidente da República, general João Batista de 

Figueiredo, a proposta foi, finalmente, aprovada no Congresso Nacional e 

sancionada pelo Executivo. 

Do episódio, Ferreira Jr (2013) destaca três aspectos principais: i. O 

simbolismo quanto à inflexão na trajetória político-sindical da CPB, que se desloca 

da órbita da influência ideológica da ditadura para a esfera da atuação da sociedade 

civil e em oposição ao regime militar; ii. O protagonismo social e o avanço na 

consciência histórica dos professores quanto ao seu trabalho e sua função social e 

iii. A afirmação de uma nova identidade profissional da categoria, fruto das 

mudanças introduzidas com a expansão do ensino obrigatório para 8 (oito) anos, em 

base às reformas de 1968 e 1971 editadas pelo regime militar. 

 Essas mudanças específicas que se produziram no seio da categoria docente 

estavam coadunadas com o processo de transformações mais gerais que atingira as 

chamadas camadas médias assalariadas, que, inexoravelmente, haveriam de perder 

o verniz oferecido por sua camuflagem liberal. Com isso, objetivamente, obrigaram-

se a se aproximar da classe trabalhadora, sofrendo influências e buscando fazer 

com que o seu movimento associativo e sindical se fortalecesse, acompanhado da 

busca de participação corporativa e política, com inegáveis desdobramentos no 

fortalecimento da sociedade civil brasileira. 

 

 

1.5 A TENTATIVA DE CRIAÇÃO DE UMA ENTIDADE ALTERNATIVA À CPB: A 

EXPERIÊNCIA DA UNATE 

 

A disputa dos rumos políticos e organizativos do movimento sindical dos 

professores do ensino público básico passaria a ter dois campos em contenda: o 

setor emergente, ligado aos autênticos e ao Novo sindicalismo, de um lado, e a nova 

direção da CPB, de outro, capitaneada pelas lideranças do CPERS. Ambos os 

campos construíram alianças pontuais com outros segmentos atuantes no 

sindicalismo docente. 
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Entre os anos de 1979 e 1980 ocorreram quatro encontros ou congressos 

nacionais de professores atuantes nas esferas públicas estaduais de ensino, 

articulados pelos setores do Novo sindicalismo, incorporando sindicatos e oposições 

sindicais. A iniciativa política obrigou a que representantes da CPB se fizessem 

presentes no terceiro encontro, que teve caráter congressual e discutiu fundar uma 

nova entidade nacional. 

O I Encontro ocorreu na cidade de São Paulo nos dias 28 e 29 de julho de 

1979, com representação de 13 (treze) Estados. Já o II Encontro ocorreu na cidade 

de Belo Horizonte, em março de 1980. A escolha dessas duas capitais refletia dois 

dos processos mais importantes e avançados na reorganização político-sindical dos 

trabalhadores do ensino, naquele momento. 

O encontro de Belo Horizonte deu passos para a criação de uma entidade 

nacional dos professores que refletisse os movimentos reivindicatórios e grevistas 

da categoria. Definiu, de um lado, uma pauta de reivindicações econômicas, que 

contemplava, dentre outros pleitos, a aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos de 

serviço, reajuste salarial e estabilidade no emprego e, de outro, deu passos para a 

fundação da futura entidade nacional. Foi criada uma Comissão Executiva Nacional 

(formada por membros de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Pará, Espírito Santo e Goiás) e convocado um Congresso Nacional dos Profissionais 

em Educação, que viria a realizar-se em julho de 1980 na cidade de São Paulo 

(FERREIRA JR., 2011, p. 59). 

Como resposta a essas movimentações, a CPB realizou em Brasília, no mês 

de janeiro de 1980, o seu Encontro Nacional dos Professores, operando novas 

mudanças no seu funcionamento interno. Note-se que a denominação dos eventos 

(dos ―professores‖ versus ―dos profissionais da educação‖) indica já um debate 

sobre a natureza e composição social da categoria, com reflexos nas propostas de 

organização sindical. 

No entanto, a utilização da nomenclatura ―profissionais da educação‖ não era 

comum a todas as entidades. Os materiais de divulgação da Apeoesp, por exemplo, 

falavam em encontro ―de professores‖ enquanto os da UTE de Minas Gerais falavam 

em ―trabalhadores do ensino‖ ou ―professores‖, refletindo as trajetórias e 

composições distintas dessas entidades. 
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Havia, ainda, tendências políticas que, naquele momento, defendiam a 

criação de uma espécie de central única nacional dos trabalhadores em educação 

(FERREIRA JR., 2009, p. 56). 

Sobre tais controvérsias organizativas do magistério nacional, o professor 

Máximo Masson observa que: 

 

Do ponto de vista das reivindicações do magistério, tanto o encontro 
de Brasília como os encontros e congressos de Belo Horizonte e São 
Paulo, aprovaram resoluções semelhantes: piso salarial de três 
salários-mínimos, aposentadoria especial aos vinte e cinco, ensino 
público e gratuito em todos os níveis, direito de associação do 
magistério, direito de representação das associações, equiparação 
(paridade) para os aposentados, etc.  
As divergências principais entre os defensores da CPB e os 
defensores de uma nova associação se concretizaram em três 
pontos: associação federativa ou associação unitária; 
reconhecimento das 'oposições sindicais'; e uma associação de 
professores ou uma associação de profissionais (trabalhadores) de 
educação.  
Os defensores da CPB sublinhavam o seu caráter federativo, 
enquanto que entre os articuladores da Comissão Executiva 
Nacional, embora não explicitamente, boa parte de seus integrantes 
eram simpáticos a construção de um 'sindicato nacional único' do 
magistério brasileiro, como forma de mais rapidamente integrar as 
lutas regionais e acelerar o processo organizativo, não levando em 
conta o quadro de desigualdades estaduais (MASSON, 1988, p. 117-
118). 

 

O denominado I Congresso Nacional dos Profissionais da Educação 

aconteceu de 14 a 17 de julho daquele ano de 1980 e foi polarizado pelo debate 

sobre fundar uma nova entidade ou seguir intervindo no interior da CPB. A fundação 

(imediata ou no início do ano seguinte) era defendida pelas correntes sindicais 

alinhadas ao Novo sindicalismo. O Congresso também discutiu a unificação das 

lutas da categoria e uma campanha salarial unificada. 

A polêmica em plenário seria vencida pelos setores liderados pelo então 

presidente da CPB, Hermes Zaneti. Esses compareceram ao Congresso e 

colocaram-se contrários à fundação de outra entidade, colocando-se favoráveis à 

democratização da Confederação de Professores do Brasil como a tática política 

mais correta para o movimento docente. A maioria construída em torno do 

presidente da Confederação congregava as delegações do Rio Grande do Sul e 

Paraná, amplamente, além dos delegados identificados politicamente com 

agrupamentos como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Comunista do 
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Brasil (PCdoB) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), organizações 

não legalizadas e, naquele momento, abrigadas no PMDB, conforme caracterização 

realizada pelo professor Ferreira Jr (2011, p. 60). 

O Congresso, de certa forma, antecipou tendências que viriam marcar o 

movimento sindical daquele período e se refletiriam na fundação de novas centrais 

sindicais, no ano de 1983: a CUT e a Conclat. Noutro sentido, o encontro também 

refletiu as divergências entre as organizações de esquerda quanto às estratégias 

políticas de enfrentamento à ditadura militar.  

O PT havia surgido como uma novidade na arena nacional, ao se propor a 

organizar especificamente as classes trabalhadoras numa organização política 

própria, enquanto os agrupamentos e partidos comunistas defendiam uma frente 

ampla e democrática, junto com setores considerados progressistas, da burguesia 

brasileira, que se colocavam em oposição ao regime militar (Idem, p. 64). 

Os professores tiveram atuação destacada na fundação do PT, ocorrida em 

São Paulo no dia 10 de fevereiro de 1980. Pelo menos duas lideranças importantes 

compuseram a sua primeira Secretaria Executiva Nacional: Luiz Soares Dulci, 

primeiro presidente da União dos Trabalhadores do Ensino (UTE) de Minas Gerais, 

e Godofredo da Silva Pinto, presidente do Centro Estadual de Professores (CEP) do 

Rio de Janeiro (PT, 2018; FERREIRA JR., 2011). 

Apesar da decisão do I Congresso Nacional dos Profissionais da Educação 

contrária à fundação de uma nova entidade nacional, três, dentre as entidades 

estaduais mais representativas dos professores da educação básica, defendiam, 

naquele momento, a urgência da fundação de uma nova organização representativa 

da categoria, e não abandonaram essa estratégia. Eram os casos da Apeoesp (São 

Paulo), do CEP Rio de Janeiro e da UTE de Minas Gerais. A partir do mês de 

setembro de 1980, essas entidades retomam as movimentações com vistas à 

realização de um novo congresso, convocado para janeiro do ano seguinte, na 

cidade do Recife (PE) (DINIZ & BAUER, 2013). 

Em entrevista para esta pesquisa, o professor Nélson Silva, quando indagado 

sobre essa questão, defende a fundação da UNATE, nos seguintes termos: 

 
A UNATE aparece como uma necessidade, uma vez que a CPB 
estava ligada à velha estrutura e não estava vinculada a essa 
discussão de mudança da estrutura sindical, que, normalmente, 
estava centralizada pela CUT. Havia uma resistência interna muito 
grande de se filiar à CUT. Aí nós, com um grande grupo daqueles 
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que eram oposição à CPB, resolvemos criar outra entidade. Mas, [...] 
quando a gente consegue, sem abandonar a militância na CPB 
(SILVA, 2018, ENTREVISTA, p. LV). 

 

O debate então se acirra. A direção da CPB colocou-se frontalmente contra a 

realização desse novo congresso e convocou o XIV Congresso ordinário da entidade 

para o mesmo período, janeiro de 1981. Ao mesmo tempo, acenou com novas 

mudanças estatutárias na entidade, buscando, dessa forma, evitar a fuga dos 

setores dissidentes. 

No Comunicado ao ―Magistério de todo o Brasil‖, a direção da CPB afirma: 

 

Algo de errado está acontecendo quando uma categoria tem um 
congresso não convocado por sua entidade e organizado por 
fora. Numa situação destas, o que se encontra sob ameaça é a 
unidade da categoria, sem o que não poderá avançar para novas 
conquistas que contemplam o conjunto do magistério. [...] 
Somos da firme opinião de que o trabalho de aglutinação e 
mobilização, no processo das lutas classistas, deve unificar se em 
torno de uma direção e deve estar voltado para o fortalecimento do 
instrumento desta direção: a Entidade, que refletirá, em cada 
momento, o estágio de organização atingida pela categoria (DINIZ e 
BAUER, apud CPB, p. 6). 

 

Evidentemente, o que estava em jogo era o estabelecimento das condições 

básicas para erigir num novo patamar o papel e as concepções organizativas das 

entidades nacionais e representativas dos trabalhadores em educação, de tal forma 

que o professor Roberto Felício, em depoimento a este pesquisador, relativiza a 

função da CPB naquele quadrante histórico e justifica o porquê da fundação de outra 

entidade 

 

Ao mesmo tempo em que fazíamos essa articulação com os demais 
sindicatos de trabalhadores, nós conversávamos, dialogávamos com 
o Brasil todo. Nós sabíamos que tinha uma entidade chamada CPB. 
Só que essa entidade, CPB, ela não teve nesse período, nas greves 
de 78 e 79, nenhum papel. A CPB era uma entidade mais com 
caráter associativo, ela não tinha um caráter sindical. Ela tinha essa 
coisa de Confederação de Professores do Brasil, mas, para discutir 
as questões de educação, a gente tinha conhecimento, fazia já os 
seus congressos. Mas ela não tinha uma identidade com isso aí. O 
que representava aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, essa 
linha de pensamento da antiga CPB, era o CPP, aqui de São Paulo, 
e aquela Apeoesp anterior a nós. Aquela Apeoesp que era uma 
entidade que não organizava a luta política, era uma entidade 
associativa, recreativa (...). Tinha lá um médico para dar atestado 
médico, essas coisas. Então nós achávamos que a CPB não era o 
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nosso caminho. Nós não tínhamos que ir pra dentro da CPB. Por isso 
nós fizemos esse movimento do encontro em BH, do encontro em 
São Paulo, e fomos para Recife e criamos a UNATE, União Nacional 
dos Trabalhadores em Educação. Trabalhadores em educação já 
tinha, digamos, essa concepção de ir além dos professores, de ir 
além dos docentes, de unificar todo mundo. Porque inclusive, em 
alguns casos, participaram desse processo conosco também, 
entidades que já representavam funcionários nos Estados ou 
entidades específicas de funcionários (FELÍCIO, 2018, 
ENTREVISTA, p. LXX). 

 

No II Congresso Nacional dos Profissionais da Educação foi, então, fundada a 

União Nacional dos Trabalhadores em Educação (UNATE), capitaneada por 

lideranças vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, congregando todas as 

correntes políticas alinhadas com o Novo sindicalismo. O Congresso teve a 

participação de entidades representativas do professorado das redes públicas e 

privadas (GINDIN, 2013, p. 78). 

Para a presidência da UNATE foi indicada a educadora Hildésia Alves de 

Medeiros, do Rio de Janeiro (CORREA, 1989, p. 139-140; MASSON, 1988, p.122; 

FERREIRA JR., 1998, p. 118) e para a vice-presidência o professor Nelson 

Rodrigues da Silva, de São Paulo, ambos vinculados a organizações da esquerda 

marxista que atuavam no interior do PT. A primeira, ao Movimento de Emancipação 

do Proletariado (MEP) e, o segundo, à Convergência Socialista (CS). 

Nas palavras do professor Nélson Silva, a UNATE foi uma experiência que 

agregou alguns elementos novos relacionados à concepção sindical dos grupos da 

esquerda petista, que defendiam a participação da CPB no processo de criação da 

CUT: 

A gente consegue fazer uma direção proporcional e um estatuto mais 
democrático dentro da UNATE. Eu era vice-presidente da UNATE. A 
presidente era uma professora do Rio de Janeiro, ligada a outro 
grupo de esquerda. E a gente conseguia, ainda dentro da CPB, atuar 
também com um perfil próprio. Digamos, então, que a gente fundou 
uma entidade sem abandonar a luta para filiar a CPB à CUT e 
transformar a CPB por dentro dela mesma. Porque a gente nunca 
abandonou essa disputa, mesmo com a UNATE fundada. Quase que 
a UNATE funcionava como um organismo em que a gente dava o 
encaminhamento das lutas de outra maneira, nos sindicatos em que 
a gente tinha influência. Mas, ao mesmo tempo, buscava a unificação 
com a CPB e com a luta geral dos trabalhadores via CUT. Então a 
UNATE nunca se recusou a ir à CPB, a sair da luta interna da CPB 
pela mudança nos seus estatutos, a filiação à CUT, etc. Nós nunca 
priorizamos a construção exclusiva da UNATE (SILVA, 2018, 
ENTREVISTA, LV). 
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A fundação da nova entidade, no entanto, não deteve o processo de 

mudanças e revitalização pelo qual passava a CPB. Ao contrário, no interior da 

entidade seguiram os debates quanto à sua forma de funcionamento e estruturação 

da Confederação, refletindo o anseio de democracia no movimento sindical 

expressado pelas greves do final da década anterior. 

Da mesma forma, a atuação política da CPB na defesa de interesses da 

categoria também se fez revigorada, sendo a conquista da aposentadoria aos 25 

(vinte e cinco) anos de serviço a melhor expressão dessa mudança na sua forma de 

atuação, denotando a mudança no seu caráter, antes essencialmente de cunho 

assistencialista e associativista, para uma organização de perfil sindical e voltada à 

mobilização da categoria. 

Num momento de intensa efervescência sobre os rumos políticos e sindicais 

do país, internamente à UNATE, também havia diferenças e um aberto debate entre 

as diversas forças políticas sobre o papel da CPB e a estratégia de criação de outra 

entidade, conforme relata o Professor Roberto Felício, em entrevista: 

 
Mas também, alguns dos que participaram do processo da UNATE, 
já também levantavam restrições de que seria esse o caminho. Será 
que não é melhor a gente ir para dentro da CPB? Então, já houve na 
criação da UNATE essa disputa. Não tinha consenso. E as pessoas 
acataram o resultado do congresso da UNATE, mas aí, também 
provocou, a criação da UNATE, provocou na direção da CPB: Opa! 
Tá vindo uma coisa aí. Nós precisamos dialogar, quer dizer, alguém 
que pode tomar o nosso lugar. Acho que fizeram esse raciocínio. Aí 
entra o Hermes Zaneti e também o Thomaz Wonghon. O Hermes 
Zaneti cumpriu um papel importante, por que acho que ele foi 
sensível e teve percepção e buscou o diálogo também. Então iniciou-
se um processo, do qual eu não participei, então eu não sei te dizer 
detalhes, acho que nesse caso aí, o Gumercindo aqui de São Paulo 
poderia te dar mais detalhes, mas acho que o próprio Wonghon... 
Claro que na visão deles, eles não participaram desse movimento a 
que eu me referi até agora. Mas, começou a ter um diálogo. No 
encontro seguinte da UNATE, se eu não me engano foi, em Minas 
Gerais ou em Goiás, nós começamos a conversar e começamos a 
perceber: Olha, acho que esse negócio da UNATE não vai vingar. 
Talvez o melhor movimento seja irmos para dentro da CPB.  
[...] Começou a ter esse diálogo e nós, aqui em São Paulo, 
discutimos o seguinte: Vamos para dentro da CPB numa perspectiva 
de transformação da CPB numa instituição com o nosso viés político, 
uma instituição de natureza sindical. Minas entendeu também por 
esse caminho e bom... e isso cresceu, nós nos filiamos. Aí claro que 
foi dialogando com Hermes Zaneti, no sentido de democratizar, de 
aceitar mudanças no estatuto, de criar o conselho nacional das 
entidades filiadas, de fazer uma transição... para o qual eles foram 
sensíveis. Volto a dizer então o seguinte: Ainda que o Hermes Zaneti 
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venha de um movimento sindical, de um movimento que não era de 
caráter sindical até, ele teve essa sensibilidade, ele abriu para que a 
CPB se transformasse numa instituição mais combativa, de caráter 
sindical. Nós nos filiamos, o CPG se filiou, a UTE de Minas Gerais, a 
Apeoesp. Chegou um momento em que nós tínhamos uma única 
entidade no Brasil que não era filiada à CPB, se não me engano, o 
Maranhão.  (FELÍCIO, 2018, ENTREVISTA, p. LXXXI e LXXXII).  

 

A divisão entre as correntes que fomentaram a fundação da UNATE foi 

determinante para o fim da experiência, que teve uma curta duração e não se 

consolidou. O professor Roberto Felício analisa o fim da UNATE nos seguintes 

termos: 

 

Agora eu não me lembro se nós chegamos a ter uma decisão formal 
em congresso ou se foi uma reunião de representantes daqueles que 
tinham fundado a UNATE. Esses detalhes eu não sei te dizer 
também, não. Mas a UNATE deixou de existir. Eu diria que a 
UNATE, praticamente, ela não chegou a ganhar corpo. Ela cumpriu 
e, quero registrar muito isso, um papel fundamental. Não fosse a 
criação da UNATE, talvez o processo de abertura da CPB fosse um 
processo muito mais lento. Então a UNATE provocou na direção da 
CPB a necessidade de dialogar. Tem novas forças políticas na 
parada, tem algo acontecendo, nós precisamos conversar (FELÍCIO, 
2018, ENTREVISTA, p. LXXXII). 

 

O professor Hermes Zaneti, em entrevista, enfatiza o papel do seu 

agrupamento para evitar a divisão da CPB, de um lado, e, de outro, garantir o 

engajamento da entidade na luta pela democracia e a transição no caráter da 

Confederação: ―Eu acho que nós, vou dizer nós, fomos essenciais à transição. [...] 

Mesmo em outros sindicatos houve isso. Poderia te dizer agora, mas, que eu me 

lembro, da época, tanto na CPB e tal, quanto em outros sindicatos, nós fomos um 

elo‖ (ENTREVISTA, 2018, p. XIX). 

Dentre os elementos que pesaram para o fim prematuro da UNATE 

destacam-se os enfrentamentos contra os governadores biônicos de São Paulo e 

Rio de Janeiro naquele período, conforme relatado nas páginas web das entidades. 

Em São Paulo, a Apeoesp teve uma dura confrontação com o governo de Paulo 

Maluf (PDS), que suspendeu o desconto em folha das mensalidades dos associados 

e os repasses financeiros para a Associação, o que duraria até 1983 (APEOESP, 

2018). Naquele período, o centro das atenções da entidade converteu-se em 

canalizar esforços para garantir a sua sustentação financeira.  
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No que se refere ao SEPE do Rio de Janeiro, após as greves do final dos 

anos 1970, a entidade travou outro confronto contra o governador Chagas Freitas 

(PMDB), que tenta impor uma intervenção com vistas a inviabilizar o funcionamento 

da entidade. Uma nova greve da categoria só viria a ocorrer em 1986 (SEPE, 2018).  

Tornou-se corriqueira a utilização da Lei de Segurança Nacional (LSN) contra 

os sindicatos e seus movimentos grevistas. Sem a ―surpresa‖ que marcou a onda 

grevista anterior, tanto os governos quanto os empresários mostraram-se mais 

preparados no enfrentamento às mobilizações dos trabalhadores do início dos anos 

1980. Foi o caso da repressão à greve dos trabalhadores em educação de Minas 

Gerais e também da Associação Mato-Grossense de Profissionais da Educação 

(AMPE), que sofreu intervenção naquele período. 

Sobre a greve em Minas Gerais, a mobilização é assim tratada em matéria do 

sítio eletrônico do Sindicato: 

 

[...] deflagrada em 22 de abril de 1980, mas o quadro de paralisações 
é pequeno e os principais líderes são presos no Dops. Uma semana 
depois, Luiz Dulci, Fernando Cabral, Luís Fernando Carceroni, 
Carlão (Antônio Carlos Ramos Pereira) e Ísis Magalhães são presos 
e, em 3 de maio, iniciam greve de fome pela abertura de 
negociações, fim da repressão e atendimento às reivindicações. 
Também é deflagrada a primeira greve dos professores P1 da rede 
municipal de Belo Horizonte e um culto ecumênico, pela libertação 
dos presos, é celebrado na Igreja de São José, com cerca de 2.500 
participantes. O governo promove forte repressão ao movimento, 
demitindo os contratados e suspendendo os efetivos por 15 dias 
(SIND-UTE, 2018). 

 

Sofrendo derrotas em suas mobilizações, enfrentando intervenção e 

sufocamento financeiro das entidades representativas, a categoria profissional dos 

professores do ensino básico entraria num período de refluxo das suas lutas.  

A existência de expectativas, no mínimo, ou estratégias, no máximo, distintas 

entre as correntes petistas que protagonizaram a tentativa de criação da UNATE, 

também foi um elemento importante para o insucesso da empreitada. Essas 

correntes não conseguiram sustentar uma ação comum que desse sobrevida à 

entidade e rapidamente se dividiram.  

Esses fatos, seguramente, ao lado da revitalização da atuação da CPB e a 

continuidade da disputa pelo espaço político junto ao professorado pela entidade, 

foram elementos importantes para que a UNATE não conseguisse consolidar-se e 
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transformar-se na referência político-organizativa dos trabalhadores do ensino, 

nacionalmente.  

Pouco a pouco os principais sindicatos vão saindo da órbita da nova entidade 

e retornando à Confederação, processo que praticamente se encerra em meados do 

ano de 1982. A CPB, fortalecida, de sua parte, seguiu na toada do chamado à 

unidade e incorporou publicamente elementos de autocrítica das suas ações, 

admitindo haver 

 

[...] problemas de unificação e organização do professorado 
brasileiro, existindo setores que consideravam necessária a 
construção de um espaço de articulação nacional. Estes setores não 
consideravam que a entidade existente se constituísse neste espaço, 
razão porque organizaram-se em uma articulação que resultou na 
fundação da UNATE. Esse processo aconteceu porque, no 
entendimento destes setores, a CPB não encaminhava 
adequadamente as lutas do professorado, além de possuir uma 
estruturação materializada em um Estatuto que não propiciava a 
participação democrática da categoria. [...] 
O XIV Congresso Nacional de Professores, promovido pela CPB 
apresentou propostas há muito discutidas dentro da CPB, que foram 
aprovadas pela Assembleia de delegados e que eram também 
defendidas pela articulação UNATE (CPB NOTÍCIAS, 1982, p. 4 
apud DINIZ & BAUER, 2013, p. 8-9). 

 

A disputa pela hegemonia na condução do movimento associativo e sindical 

dos professores da educação básica retornaria ao interior da CPB, a partir de 1983, 

numa realidade bastante diversa de quando a CPPB foi fundada: i. A ditadura militar 

encontrava-se agonizante, embora resistisse e ainda assestasse golpes contra o 

movimento sindical; ii. Os movimentos sindicais e trabalhistas entraram em cena a 

partir de 1978 e passaram a ser parte constituinte e fundamental da nova realidade 

política brasileira; iii. O movimento associativo dos professores da educação básica 

acompanhou o movimento operário e também vivia uma nova fase política e 

organizativa, rompendo as amarras legais que proibiam os direitos de sindicalização 

e de greve; iv. A abertura política e o surgimento do PT possibilitariam que parte da 

nova vanguarda surgida no calor dessas mobilizações se identificasse com o projeto 

político daquele Partido; v. As mudanças advindas do processo de profissionalização 

docente deram uma nova configuração à categoria, aproximando a sua realidade 

daquela vivida pelos demais assalariados; vi. O país vivia um processo de 

reorganização político-sindical que qualificava a disputa, entre as várias correntes e 
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partidos, pela hegemonia da classe trabalhadora, nesse período de transição 

política, e que se materializaria no ressurgimento das centrais sindicais e, vii. a CPB 

mudara a sua configuração original e estava qualificada a assumir o seu papel como 

articuladora e porta-voz da categoria nacionalmente, mas esse processo assumiria 

contornos e características próprios, como veremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II – O SINDICALISMO DOCENTE COMO PARTE DE UM PROCESSO 

NACIONAL DE REORGANIZAÇÃO POLÍTICA ENTRE AS CLASSES 

TRABALHADORAS 

 

O sindicalismo brasileiro passou por três fases longas ou por três processos 

de reorganização política, que, em alguma medida, se vinculam às transformações 

da economia brasileira e da estrutura da sociedade, em cada período histórico, com 

reflexos na organização sindical e política das classes trabalhadoras. 

Ao longo do tempo, os trabalhadores em luta têm encontrado muitos 

obstáculos pelo caminho, enfrentando prisões e assassinatos dos seus dirigentes, 

conflitos com policiais, intervenção estatal de suas entidades, decretação da 

ilegalidade dos seus movimentos, enfim, uma série de percalços que remetem os 

interessados em compreender a luta organizada das classes trabalhadoras às raízes 

históricas de sua organização associativista e sindical. 

Nesse aspecto, conforme preceitua Sadi Dal Rosso: 

 
A discussão sobre a gênese da organização sindical é realizada por 
autores que estudam sindicalismo em geral, o que significa 
‗sindicalismo operário‘, e não sindicalismo docente. Mas é a eles que 
será necessário recorrer em busca de contribuições conceituais. A 
discussão sobre a noção de sindicato é relevante para o caso 
brasileiro, quando se procura o começo das organizações sindicais e 
as condições de sua emergência (DAL ROSSO, 2011, p. 127). 

 

Partindo-se, então, desse modelo conceitual, a primeira fase de organização 

do sindicalismo no Brasil remonta ao surgimento da classe operária no Brasil e 

compreende as viragens do século XIX para o século XX. Precedido das primeiras 

formas de associação e de luta, ainda durante o período imperial e escravocrata, 

tiveram importância as correntes anarquistas e socialistas na fundação do 

sindicalismo no Brasil, mais ao final do século XIX. 

Por volta dos anos 1920, os comunistas tornaram-se a força hegemônica 

entre os trabalhadores. Em todo esse período, a organização sindical deu-se, em 

regra, à margem da intervenção organizada do Estado nas formas organizativas 

adotadas pelos trabalhadores para defenderem-se da exploração capitalista. 

Cabe o registro histórico de que, ainda antes da consolidação da forma 

assalariada de exploração do trabalho, nas últimas décadas do regime escravocrata, 

tivemos a eclosão de movimentos ―híbridos‖, que reuniam trabalhadores alforriados 
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e escravizados e, muitas vezes, eram uma fachada de luta contra a escravidão e de 

organização de fugas de escravizados, mas já contemplavam reivindicações 

econômicas e de condições de trabalho. 

Isso ocorreu a partir dos anos 1850, na transição de uma economia de base 

agrária e exportadora – a economia cafeeira, cuja base fundamental de sustentação 

era o trabalho escravo – e envolveu trabalhadores livres, em minoria, alforriados e 

libertos, em quantidade cada vez maior, com as leis de distensão da escravidão que 

foram adotadas naquele período. 

―Foi a partir dessa nova configuração econômica e política que emergiram os 

primeiros núcleos operários instalados fundamentalmente no sul e sudeste do país‖ 

(RÊSES, 2013, p. 249). Surgem aí as primeiras formas de organização de 

trabalhadores, de caráter mutualista, círculos operários, sociedades beneficentes, 

dentre outras. 

A historiografia tem se referido a uma greve dos tipógrafos, em 1858, como a 

primeira ocorrida no Brasil. Há, no entanto, outros registros de eventos ocorridos no 

mesmo período, um pouco antes no tempo, dentre eles a greve do Estaleiro Ponta 

de Areia no Rio de Janeiro, em 1857, e a greve dos carregadores urbanos de 

Salvador, em 1857, movimentos que reuniam trabalhadores alforriados e 

escravizados (MATOS, 2009, p. 27 e ss). 

Da segunda metade do século XIX remontam as primeiras iniciativas de 

organização do magistério, ainda na Corte Imperial, com o lançamento de um 

manifesto de professores primários, conforme os registros e apontamentos de 

Vicentini e Lugli (2009b, p. 175). 

A introdução do trabalho assalariado ocorreu em meio à chegada de 

imigrantes europeus, mais experimentados nas lutas dos sindicatos, muitos deles 

com inspiração ideológica anarquista e socialista. Na passagem do século XIX para 

o XX, surgiram diversas organizações que buscavam exercitar diferentes funções, 

de natureza cooperativa, sindical e política ao mesmo tempo. O exemplo mais 

conhecido de uma sociedade desse tipo foi o Centro das Classes Operárias no Rio 

de Janeiro, fundado em 1902 e que teve participação ativa na chamada Revolta da 

Vacina, em 1904 (BATALHA, 2000).  

A disputa entre anarquistas e as diversas correntes socialistas que atuavam 

no nascente movimento sindical e, essencialmente, operário, levou à conformação 

de duas vertentes ou correntes políticas fundamentais: os da ação direta ou 
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revolucionários e os sindicatos reformistas. Os primeiros negavam a participação 

política, a ação parlamentar, o assistencialismo nos sindicatos e exercitavam formas 

colegiadas e não hierarquizadas de direção. Já os chamados sindicalistas 

reformistas careciam de homogeneidade ideológica, não tinham a mesma unidade 

organizacional e reuniam diversas tendências, de corte liberal, socialistas, 

pragmáticas, republicanas, definindo-se mais pela oposição aos sindicalistas 

revolucionários (BATALHA, 2000). 

O alento experimentado pela economia durante a I Guerra Mundial, com a 

indústria funcionando praticamente com toda a sua capacidade, trouxe de volta à 

cena política o movimento operário, com uma onda de greves entre 1917 e 1919. A 

crescente influência das correntes comunistas, inspiradas no marxismo, resultado da 

revolução dirigida pelos bolcheviques na Rússia, em 1917, marcaria o declínio da 

influência dos anarcossindicalistas entre os operários.  

Com isso, operou-se também uma mudança na forma organizativa dos 

sindicatos, antes estruturados por ofício, o que excluía a mão-de-obra não 

especializada da entidade sindical, por força da visão dos anarquistas. Os 

comunistas defendiam os sindicatos organizados por indústria e a unidade sindical, 

ou seja, a existência de um único sindicato por categoria ou ramo de trabalho.  

Para alcançar seu intento, os comunistas aliaram-se aos setores reformistas e 

pragmáticos, apartando os anarquistas. Estes, por sua vez, desenvolveram uma 

política isolacionista e passaram a defender a adoção dos ideais anarquistas pelos 

sindicatos, rompendo o caráter de frente-única da entidade. Dessa política 

resultaram muitas experiências de sindicatos libertários, mas que reuniam pequenos 

círculos anarquistas, ficando afastados da maioria dos trabalhadores. 

Em 1926 os anarquistas fundaram a Confederação do Professorado 

Brasileiro, que funcionou, precariamente, até 1931. Naquele mesmo ano criaram os 

primeiros sindicatos de professores privados, no Rio de Janeiro, mas a experiência 

também teve curta duração (RÊSES, 2013, p.254, apud COELHO, 1988). 

O segundo momento ou segundo processo de reorganização ocorreu a partir 

dos anos 1930, com os governos Vargas (1930-1945), e, com distintos momentos, 

estendeu-se até a instauração da ditadura militar, em 1964. Foi um momento 

marcado por um salto na industrialização da economia e na urbanização da 

sociedade brasileira, em que o Estado buscou intervir e disciplinar a força de 

trabalho e suas formas de organização autônoma. Foi criada uma estrutura sindical 
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de caráter corporativo, cujo escopo era a colaboração entre capital e trabalho, 

voltada essencialmente aos trabalhadores do setor privado. A sindicalização e o 

direito de greve para os empregados do Estado eram proibidos. 

Assim, o governo brasileiro passou a estabelecer regras para o 

reconhecimento dos sindicatos e reprimiu os que não se enquadraram. Os 

sindicatos passaram a ser instrumentos de colaboração de classes e a fazer parte 

do "corpo" social do Estado. A unicidade sindical (um único sindicato por categoria) 

passou a ser regra, contando com financiamento público via contribuição sindical 

compulsória. Dessa forma, aniquilou-se a experiência de sindicatos livres ou 

constituídos independentemente da autorização estatal.  

Nos sindicatos formou-se uma burocracia atrelada aos interesses do Estado, 

que ganhou força na disputa com os comunistas e outras correntes políticas e 

ideológicas. Os comunistas, perdendo espaço e sua força entre os trabalhadores, 

cederam e decidiram participar da estrutura sindical oficial. 

Foi nesse período histórico que surgiram e se consolidaram as associações 

de professores primários das redes públicas e também sindicatos de professores do 

ensino privado, em vários Estados da federação, processo que resultou na tentativa 

de organização, em 1950, da Associação dos Professores Licenciados do Brasil 

(APLB) e na fundação, em 1960, da Confederação dos Professores Primários do 

Brasil (CPPB). 

Tivemos ainda, nesse período, o surgimento de inúmeras formas 

organizativas entre os trabalhadores do campo e da cidade e movimentos 

estudantis, além da tentativa de fundação de centrais sindicais, por várias alas 

originadas de cisões do Partido Comunista. Tivemos a fundação da UNE, em 1943, 

e em 1955 foram criadas as Ligas Camponesas. Numa linha ascendente, as lutas e 

organizações dos trabalhadores, com greves amplas reunindo várias categorias, 

continuaram durante toda a década de 1950, atingindo seu ponto alto no início dos 

anos 1960. 

Um ―Congresso Sindical Nacional‖, realizado em agosto de 1960, marcou os 

novos rumos da disputa no movimento sindical de então. Os chamados ―vermelhos‖ 

reuniam os comunistas, nacionalistas e a esquerda do PTB. Esses fizeram-se 

maioria diante dos denominados ―amarelos‖, os sindicalistas ligados ao Ministério do 

Trabalho, que controlavam as confederações e, também, frente aos chamados 
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―renovadores‖ ou ―democráticos‖, dentre os quais atuavam os sindicalistas católicos 

e outros ligados a líderes populistas, como Jânio Quadros. 

Dessa movimentação surgiu, em 1962, o Comando Geral dos Trabalhadores 

(CGT), que teve papel importante na convocação do ato na Central do Brasil, no Rio 

de Janeiro, quando Jango prometeu realizar as reformas de base, dentre elas a 

reforma agrária, a reforma urbana e o aumento dos impostos para os ricos.  

A ditadura militar instalada em 1964 promoveu o fechamento – em particular a 

partir de 1968 – dos canais de expressão da sociedade civil organizada, dentre eles, 

os sindicatos. Centenas deles sofreram intervenção. Parte importante das 

organizações de esquerda adotou a luta armada, as ações foquistas e de inspiração 

nas guerrilhas que haviam eclodido em diferentes partes do mundo como meios de 

luta e combate ao Estado ditatorial. 

Outros setores da esquerda seguiram atuando clandestinamente nos 

sindicatos e em outros movimentos populares e classistas. As tentativas de greve 

foram fortemente reprimidas, como em 1968, e o movimento sindical só ressurgiu ao 

final dos anos 1970, expressando suas demandas, mas também o anseio de 

redemocratização do conjunto da sociedade. 

 

 

2.1 O QUE HAVIA DE “NOVO” NO “NOVO SINDICALISMO”? 

 

O denominado Novo sindicalismo teve como berço a moderna indústria 

automobilística instalada no ABC paulista, e a classe operária gerada pelo milagre 

econômico como protagonista. Na periodização que desenvolvida neste trabalho 

este será tratado como o terceiro momento de reorganização sindical e política das 

classes trabalhadoras no Brasil. A fundação do PT, em 1980, e da CUT, em 1983, 

são as principais expressões, nos terrenos político e do associativismo sindical, do 

ciclo histórico aberto então.  

A expressão Novo sindicalismo surgiu como contribuição dos teóricos ligados 

à Universidade, muitos deles engajados naquele processo político. Já entre os 

trabalhadores que protagonizavam aquele momento, a disputa era tratada como 
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entre os ―sindicalistas de base‖, ―autênticos‖ ou ―combativos‖ contra os denominados 

sindicalistas ―pelegos‖1. 

É possível identificar a participação de quatro correntes ou setores políticos 

principais naquele processo, conforme relata José Maria de Almeida, um dos ativos 

participantes desse processo organizativo experimentando pelos trabalhadores no 

Brasil:  

O primeiro, e mais numeroso era composto pela burocracia 
tradicional, que dirigia a ampla maioria dos sindicatos, [...] 
controlavam o sistema Confederativo, a chamada estrutura sindical 
oficial. [...] Eles não tinham contradições com a estrutura sindical 
vigente, pois ela era perfeitamente adequada ao projeto sindical e 
político que eles defendiam: um sindicalismo de colaboração de 
classes. [...] 
Havia um segundo setor que, pelas concepções e convicções 
políticas que defendiam naquele momento, atuou em estreita aliança 
com os ‗pelegos‘. Eram os sindicalistas ligados ao PCB e ao PCdoB, 
que tinham presença minoritária, mas significativa nos sindicatos. [...] 
Defendiam a manutenção da Frente Democrática (aliança da classe 
trabalhadora com a burguesia ‗progressista‘) dentro do MDB, depois 
PMDB, e, portanto, contra a fundação do PT.   
O terceiro setor estava representado por uma parte da burocracia 
sindical que se desgarrou da burocracia tradicional, empurrada pela 
dimensão e radicalização das lutas dos trabalhadores, e adotou uma 
posição mais à esquerda. Este setor assumiu a direção das 
mobilizações que explodiram naquele momento. Constituiu-se como 
uma ‗burocracia de esquerda‘. Seus principais expoentes foram Lula, 
na época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo e Jacó Bittar, presidente do Sindicato dos Petroleiros de 
Campinas. Esse setor tinha contradições com a estrutura sindical 
oficial [...] e queria construir uma central sindical, o que era proibido 
pela legislação daquele momento e se chocava com a estrutura 
confederativa.  
E havia um quarto setor, representado pela esquerda católica e pela 
esquerda socialista que atuava dentro dos sindicatos. Defendiam 
uma revolução na estrutura e no funcionamento dos sindicatos. Este 
setor era extremamente minoritário. Veio a ganhar um peso mais 
significativo depois da vitória que obtiveram nas eleições de 
sindicatos como metalúrgicos de Belo Horizonte e de Campinas, 
além da expressão importante que teve na nascente organização 
sindical dos servidores públicos (Apeoesp, em São Paulo, por 
exemplo) (ALMEIDA, 2007, p. 13-15). 

 

Do processo de surgimento da nova corrente sindical, corroborando em parte 

a avaliação de Almeida, Leôncio Martins Rodrigues destaca também que: 

                                                           
1
 Pelego é um termo utilizado no jargão do movimento sindical para se referir aos representantes de 

um sindicato que em vez de lutar pelo interesse dos trabalhadores, defende os interesses do patrão. 
A palavra faz referência à manta de lã de carneiro utilizada pelos cavaleiros gaúchos, colocada sobre 
a sela, para amaciar o assento do arreio de lida com o gado.  
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Ainda sob o regime autoritário, depois das ações das lideranças 
ligadas ao PCB e ao antigo PTB, forma-se uma nova geração de 
dirigentes sindicais não vinculados ao esquema político janguista e 
disposta a encontrar seu espaço na vida política e econômica do 
país.  
A ascensão desses sindicalistas na estrutura sindical oficial deu-se 
de modo quase imperceptível. Tudo indica que, na maior parte dos 
casos, tratava-se de dirigentes sem ligações com o esquema 
comunista-petebista anterior a 1964, e com as organizações políticas 
de esquerda, clandestinas ou semiclandestinas, que se constituíram 
após o golpe de 1964.  
E, last but not least, deve ser destacada a mudança na política da 
Igreja Católica ou de suas alas ‗progressistas‘, com relação não 
apenas aos movimentos populares, mas também ao sindicalismo 
propriamente dito, mudança que resultou na aproximação dos 
movimentos populares controlados ou influenciados pela Igreja, com 
as novas lideranças do denominado sindicalismo autêntico, que 
surgia no ABC e em outras regiões do país (RODRIGUES, 1991, p. 
14). 

 

Ou seja, o processo operou-se por dentro da estrutura sindical vigente, 

reunindo lideranças que sobreviveram às intervenções sofridas nas entidades, 

principalmente a partir de 1968. É importante destacar que esse processo se 

distinguiu dos anteriores pela presença, já muito significativa, e pelo protagonismo 

de outros setores assalariados, que não somente o operariado. Notadamente, por 

um amplo setor de assalariados médios, que incluía trabalhadores dos serviços, 

professores, bancários, algumas profissões de corte liberal, como médicos, 

advogados e jornalistas, parte importante dos servidores públicos etc. 

Roberto Felício, em seu depoimento acerca do processo de reorganização 

sindical e política vivenciado naquele período, trouxe alguns elementos que ajudam 

a compreender a presença e as formas de participação do professorado naquele 

cenário de mudanças sociais e políticas que se estava se processando no país:  

 
Isso levou a maioria das lideranças dos professores no Brasil a 
participar da fundação do PT, em 1980, puxado, evidentemente, por 
essa grande liderança e o papel que o Lula teve na fundação do PT. 
E, ao mesmo tempo, nós compreendíamos a necessidade de 
dialogar com os demais trabalhadores. Então, em [19]79 nós fomos 
fazer a entrega de produtos alimentícios, de gêneros de primeira 
necessidade, em Vila Euclides, quando teve a greve dos 
metalúrgicos. E começamos a nos articular também, a nos aproximar 
também, a dialogar. O que nos levou, também em [19]83, a participar 
da fundação da CUT (FELÍCIO, 2018, ENTREVISTA, p. XLIX). 
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Na apreciação realizada por Marco Aurélio Santana, por sua vez, temos 

destacadas as 

[...] práticas propostas pelo ‗Novo Sindicalismo‘ deveriam ser 
entendidas como uma negação do que se havia feito no período 
anterior ao golpe militar de 1964. Ao velho sindicalismo, dito 
populista, deixava-se o fardo de ser caracterizado por um 
distanciamento das bases e o pouco empenho reivindicativo, no que 
diz respeito aos interesses imediatos da classe trabalhadora, em 
detrimento da participação nos arranjos políticos mais amplos. Ele 
seria responsável pelo atrelamento do movimento dos trabalhadores 
aos estreitos liames da estrutura sindical corporativa, tomando-o 
mero apêndice do jogo de dominação das elites (SANTANA, 1999, p. 
19). 

 

A crítica à estrutura sindical vigente, ao denominado ―sindicalismo de Estado‖, 

era, portanto, elemento fundante das concepções do novo modelo sindical proposto. 

O mesmo autor destaca ainda, dentre as suas características, a ―origem no setor 

moderno da economia, autonomia frente aos partidos e ao Estado, organização 

voltada à base e ímpeto reivindicativo direcionado para o interesse dos 

trabalhadores‖ (idem), tendo como pilares ―a luta por liberdade e autonomia sindical 

e a crítica radical aos mecanismos de atrelamento do sindicato ao Estado‖ (op cit, p. 

28). 

Em sua entrevista, o professor Nélson Silva trouxe a sua interpretação sobre 

o desenvolvimento desse processo, preocupado com a vigência de um novo 

sindicalismo entre o professorado organizado na CPB: 

 
A CUT significava a visão do Novo sindicalismo. A proposta sindical 
que a CUT tinha, ela revolucionava a estrutura sindical nacional. E 
essa proposta a gente queria nos professores também. [...] essa foi a 
nossa atitude inicial, a mudança da nossa entidade que já existia. 
Chegamos a criar outra, mas sempre sem abandonar essa ideia, de 
fazer uma mudança por dentro da própria entidade. Depois foi 
acumulando e acabamos criando uma terceira entidade. Mas a 
filiação à CUT era vista como uma estratégia decisiva para a 
continuidade da luta dos professores e da democracia nos sindicatos. 
Tinha a ver com a luta contra a estrutura sindical também. E aí, já 
refletíamos o processo nacional (SILVA, ENTREVISTA, p. LX). 

 

A velha burocracia sindical e os partidos comunistas, que conformavam a 

―Unidade Sindical‖, acusavam os setores emergentes de defenderem o pluralismo 

sindical, pela defesa que faziam da Convenção 87 da Organização Internacional do 
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Trabalho (OIT)2, e o paralelismo sindical, pela ênfase que davam à participação das 

oposições sindicais nos congressos de trabalhadores e na fundação de uma central 

sindical unitária. 

Sobre essa problemática, Ricardo Antunes, estudioso de longa data dos 

processos organizativos da classe trabalhadora no Brasil e dos meandros do seu 

desenvolvimento, ressalta que: 

 
Essa articulação entre as várias forças conferiu à CUT um nítido e 
predominante sentido contrário ao sindicalismo de Estado, que se 
encontrava ainda mais subordinado, atrelado e verticalizado pelas 
medidas ditatoriais e repressivas do imediato pós-1964, que [...] 
desestruturaram a organização sindical dos comunistas e trabalhistas 
que disputavam a hegemonia no movimento sindical. 
[...] A CUT defendia uma organização sindical construída pela base, 
classista, autônoma, independente do Estado, além de assumir a 
defesa de uma sociedade sem exploração entre capital e trabalho, ou 
seja, mirava a possibilidade efetiva de ajudar na construção de uma 
sociedade socialista.  
Vale acrescentar que essa proposta não era puramente verbal, mas 
se alicerçava na prática da maioria das correntes sindicais que se 
unificaram visando a criação da principal aspiração da classe 
trabalhadora brasileira: sua própria Central, autônoma e desatrelada 
do Estado (ANTUNES, 2018, p. 205-206). 

 

O movimento sindical brasileiro, naquele período, experimentava uma 

vitalidade que não ocorria em outras sociedades industrializadas, nas quais os 

movimentos trabalhistas enfrentavam um refluxo em suas mobilizações. Fruto das 

investidas neoliberais, das reformas do Estado que atacavam as conquistas 

oriundas do período do bem-estar social e da reestruturação produtiva vivida no 

interior das empresas, não havia, em larga escala, uma consequente resposta das 

classes assalariadas, no resto do mundo. 

As lideranças identificadas com o Novo sindicalismo demonstraram maior 

capacidade de interagir com as mudanças em curso no mundo do trabalho e com as 

aspirações populares pela ―volta da democracia‖, que se refletiram na vida das 

entidades sindicais dos trabalhadores, sendo exemplar o acontecimento das 

oposições sindicais. Assim, consolidaram a sua hegemonia no interior do movimento 

sindical ao longo da década de 1980.  

                                                           
2
 A Convenção 87 trata da liberdade sindical e da proteção ao direito de sindicalização. Foi aprovada 

na 31ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (São Francisco, 1948). É considerada a 
mais importante das convenções da OIT, tendo sido ratificada por 108 dos seus 164 estados-
membros. 
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Há uma vasta produção acadêmica que trata da interpretação desses 

fenômenos e desse processo, embora o mesmo seja ainda muito recente e, em 

certa medida, não tenha se esgotado. O desenvolvimento ulterior do Novo 

sindicalismo, principalmente a partir dos anos 1990, suscitou muitas críticas acerca 

do abandono da perspectiva classista inicial do movimento e o privilégio que passou 

a ser dado à via negocial na solução dos conflitos do trabalho, em detrimento do 

estímulo à ação direta, ao enfrentamento; do abandono do sindicalismo de 

resistência e da adoção de uma concepção ―propositiva‖ de ação sindical3. Da 

mesma forma, também crítica, foram tratados outros temas, como a adaptação à 

estrutura sindical oficial4 e a questão da dependência financeira do imposto sindical. 

Como em todo processo que envolve organização social e política, a 

institucionalização pode trazer vantagens, mas envolve riscos, e talvez aí resida a 

pedra de toque da crítica à perda da radicalidade, observada paulatinamente, pela 

CUT e pelo PT, na medida em que suplantaram, a partir dos anos 1980, a 

hegemonia dos comunistas na esquerda brasileira, que perdurava desde os anos 

1920. 

Na opinião do professor Roberto Felício (ENTREVISTA, 2018, p. LXV), o que 

precisa ser ressaltado é que o Novo sindicalismo procurou construir organizações de 

massa, organizações combativas, organizações de luta: 

 
A experiência de organizações sindicais no Brasil se dá desde o 
início do século passado. A criação da COB, que foi muito 
influenciada pela vinda dos imigrantes italianos, espanhóis, 
portugueses, digamos, a CUT é uma herança do que tinha de melhor 
no sindicalismo, da história do sindicalismo brasileiro.  

[...] Na verdade, o sindicalismo nunca deixou de existir. Mas, 
com a ditadura militar houve muita repressão, muita gente foi 
presa, torturada, assassinada. Muita gente teve que sair do 
país. E os sindicalistas autênticos acabaram se refugiando em 
organizações e militando em algumas coisas em que era 
possível. Então, tinha movimento contra a carestia, movimento 
pela anistia... Nesse período já tinha muita influência nesse 
novo sindicalismo da Igreja Católica, das pastorais, da Pastoral 

                                                           
3
 Em setembro de 1990, o presidente Collor de Melo faz um chamado aos empresários e sindicalistas 

a um ―entendimento nacional‖. A direção executiva nacional da CUT aprova, por maioria, a 
participação no entendimento, mas, por pressão das bases e das correntes de esquerda, a posição é 
revista no IV Congresso da entidade (4 a 8 de setembro de 1991). 
4
 O III Congresso Nacional da CUT, realizado em 1988, em Belo Horizonte/MG, aprovou diversas 

alterações no Estatuto da entidade, restringindo o caráter amplo dos congressos, acabando com a 
eleição dos representantes diretamente pelos sindicatos, em assembleias de base e aumentou o 
mandato da direção eleita para três anos. 
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Operária em especial, coisa que a gente veio a compreender 
depois (FELÍCIO, ENTREVISTA, p. LXXVI e LXVI). 
 

Idealizar o Novo sindicalismo como uma ruptura integral com as práticas 

anteriores do labor sindical é algo um tanto quanto limitado do ponto de vista 

histórico e social. Muitas das suas proposições já estavam presentes em processos 

anteriores vivenciados no Brasil, antes mesmo da imposição do sindicalismo de 

Estado nos anos 1930. Podemos citar o exercício de certas formas horizontalizadas 

e colegiadas de direção, a defesa da independência frente ao Estado, o rechaço às 

práticas assistencialistas, a negativa da mediação governamental, direta ou 

indiretamente, dentre outros, já citados ao longo desta seção, que eram defendidos 

por correntes anarcossindicalistas e socialistas. 

Tampouco parece correto atribuir a defesa da unidade, talvez melhor seja 

dizer, da unicidade sindical, naquele momento histórico, pelas correntes comunistas, 

ao seu apego à estrutura sindical e à aliança com as velhas direções burocratizadas. 

Se é verdadeiro que essa posição, manter-se no bloco da Unidade Sindical, cobrou 

um preço caríssimo à maioria das correntes comunistas e facilitou o avanço das 

correntes do Novo sindicalismo, a crítica dos comunistas baseava-se numa 

concepção construída há décadas na sua atuação sindical.  

A defesa da unicidade já se fazia presente na atuação dos comunistas desde 

os primórdios da implantação desta corrente no Brasil e foi elemento importante na 

superação da hegemonia das correntes anarquistas e libertárias, na primeira metade 

do século XX. 

Por outro lado, a crítica enviesada feita pelos comunistas à autonomia 

sindical, assumida pelos autênticos, buscando confundi-la com a defesa da 

pluralidade; e do paralelismo sindical, ao criticar o papel das organizações de base, 

as comissões de fábrica, em particular, como elementos de divisão e 

enfraquecimento dos sindicatos oficiais, demostraram-se elementos decisivos para o 

fracasso da tática política adotada pelas organizações comunistas naquele período. 

Um ponto ainda merece ser tratado, a fim de fechar-se a introdução deste 

capítulo: o tema do sindicalismo entre os trabalhadores do Estado, o que inclui os 

professores e demais trabalhadores em educação do setor público.  

A partir de vários estudos que buscam interpretar o fenômeno das greves no 

período de 1978 a 1981 (ALMEIDA, 2008; NORONHA, 2009) foi possível identificar 

que as ações coletivas e as greves de toda uma categoria, eram predominantes 
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entre os servidores públicos, ao passo que os trabalhadores do setor privado se 

valiam mais das greves por unidade fabril. Essa forma de ação parece indicar um 

elemento favorável à construção da identidade profissional entre esses 

trabalhadores do serviço público e de elevação do patamar reivindicatório das 

categorias.  

As formas organizativas adotadas pelos servidores públicos não se basearam 

no modelo getulista, controlado pelo Estado, verticalizado e centralizado. No 

sindicalismo do setor privado, entre o operariado em particular, desenvolveu-se, em 

regra, um sindicalismo muito personalizado, sendo comuns as práticas caudilhistas, 

em que os associados estavam limitados a uma participação passiva nas 

assembleias, a votar contra ou a favor da ―proposta do sindicato‖ ou da ―proposta do 

patrão‖. Nos inúmeros vídeos e filmes que registram as assembleias massivas dos 

operários de São Bernardo/SP, naquele período, mesmo ali, com multidões reunidas 

em estádios de futebol, verifica-se esse funcionamento. 

O sindicalismo construído no setor público e entre os professores, em 

particular, teve outras características. Dentre elas, as entidades representativas 

alcançaram legitimidade pela sua atuação concreta, mesmo só obtendo 

reconhecimento legal com a Constituição de 1988 e, para isso, concorreu o fato de 

terem constituído associações, de fato, independentes do Estado, e exercitado com 

suas bases um sindicalismo autônomo, organizado e controlado por baixo, com 

representação nos locais de trabalho, comandos de mobilização e assembleias com 

ampla participação dos associados. Isso era impossível, pela repressão que se 

sofria, no setor privado, salvo em momentos de intensa mobilização dos 

trabalhadores. 

Nesse sentido, tem-se a contribuição, mais uma vez, de José Maria de 

Almeida: 

 
O sindicalismo surgido no serviço público a partir dos anos 80 trouxe 
novidades importantes. Não trazia consigo a chamada herança 
getulista e uma clara manifestação de ‗vantagem do atraso‘, pelo fato 
de não ter tido o direito de organizar-se sindicalmente até então. 
Nasce em meio a um intenso processo de mobilização de massas no 
setor. E constrói entidades independentes do Estado, mais 
democráticas, organizadas e controladas pela base, do que as que 
existiam no setor privado. 
Além de tudo isso, outro diferencial fundamental presente nas 
entidades do funcionalismo é o processo de construção das 
entidades assentado em uma forte organização nos locais de 
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trabalho. Sejam os delegados sindicais, representantes de escola, ou 
outra forma que assumiu esse processo, o fato de os trabalhadores 
do serviço público estarem organizados desde o local de trabalho lhe 
dá uma condição de agir sobre a sua entidade que não encontra 
paralelo na iniciativa privada. 
É verdade que as condições objetivas ajudaram, ao existir a proteção 
contra a demissão imotivada no serviço público, o que facilita a 
organização dos trabalhadores e sua ação sindical. Mas foi a 
orientação política, que prevaleceu naquele momento, o fator 
fundamental na explicação desse quadro. 
Aqui tivemos, em um universo restrito (o do funcionalismo), a 
demonstração concreta da importância da organização de base na 
preservação dos rumos da entidade, mesmo em situações adversas 
na conjuntura. A sua existência ajuda a explicar porque as entidades 
do funcionalismo mantiveram uma postura mais combativa em todos 
os anos da última década do século passado e início do atual 
(ALMEIDA, op cit, p.61-63). 

 

A concordância com as observações do autor não leva, como já se alertou em 

outra passagem desta seção, a idealizar qualquer tipo ou forma organizativa 

adotada pelos movimentos de trabalhadores ou descredenciar a experiência dos 

metalúrgicos do ABC. Pelo contrário, o papel daquelas mobilizações e dos seus 

protagonistas já foi assentado na história brasileira, simbolicamente, com a eleição 

de um seu representante como presidente da República. 

Frisa-se esse elemento – que parece distintivo na organização empreendida 

pelos professores – pelos reflexos que teve na constituição do movimento dos 

profissionais do ensino básico no período analisado. 

Há elementos de subjetividade no trabalho e na ação sindical operária que a 

distingue das demais categorias de assalariados e dos servidores públicos, em 

particular, que não cabem ser analisadas no espaço curto desta dissertação. 

Tampouco se desconsidera a importância de outros elementos concorrentes para a 

análise da prática e do discurso das organizações de trabalhadores, como a própria 

realidade política em que se desenvolve, as disputas entre as correntes ideológicas 

organizadas no interior dos movimentos, o papel das direções sindicais e a 

disposição de participação e envolvimento na vida sindical dos próprios 

representados. 
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2.2 A CRISE ECONÔMICA E A EFERVESCÊNCIA POLÍTICA DOS ANOS 1980 

 

Os anos 1980 tiveram a marca da combinação de uma crise econômica 

profunda, com seus reflexos na vida social, temperada pela resposta de movimentos 

reivindicatórios que marcaram a transição política da ditadura para o regime 

democrático no Brasil. As crises políticas foram parte dessa realidade.  

No campo econômico tivemos a explosão da dívida externa, fruto do aumento 

dos juros internacionais. Na descrição de Marcos Napolitano (1995), o país entrou 

em recessão a partir de 1981, com inflação galopante e desemprego em alta, e 

apelou a empréstimos do FMI, comprometendo-se, em troca, a saldar os juros da 

dívida pública com os banqueiros internacionais.  

Essa instabilidade econômica, que perduraria por toda a década, não era a 

realidade apenas do Brasil, mas de toda a região sul do continente americano, que 

vivia, na maioria dos países, um processo de profundas mudanças estruturais na 

economia, acompanhado, com desigualdades, da gradual redemocratização das 

relações políticas, com o fim das ditaduras militares e a volta dos governos civis.  

Também é significativo rememorar que, nesse momento, tivemos a 

hegemonia de governos conservadores, apegados às doutrinas econômicas 

neoliberais, em importantes países do mundo, como os EUA, com Ronald Reagan 

(1981-1989), e com Margareth Thatcher, na Inglaterra (1979-1990). 

A derrocada econômica dos países sul-americanos, no entanto, seria a 

parteira de uma inquietação social de grande envergadura, que desaguaria na 

liquidação das ditaduras militares. 

A interpretação desse processo histórico, todavia, também não é simples. É 

largamente difundida no Brasil a ideia de que a transição da ditadura militar para um 

regime democrático de direitos deu-se sob a forma de uma distensão lenta, segura e 

gradual, tendo o governo Geisel (1974 a 1979) como a principal referência do setor 

dos militares que patrocinaram essa distensão.  

Essa interpretação, no entanto, pode ser criticada sob vários aspectos. Os 

militares resistiram o quanto puderam a abandonar o poder. Logicamente que, como 

em qualquer outra instituição, havia diferenças de projetos entre segmentos da 

hierarquia militar. Mas, mais do que analisar o discurso assumido por essas 

lideranças, é importante analisar e interpretar a ação concreta desse setor à frente 
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do aparelho do Estado e como reagiu frente aos sinais de esgarçamento do regime 

por eles representado. 

Os sintomas de esgotamento do regime autoritário já se verificavam em 1974, 

com a entrada do país em crise econômica e a manifestação, no terreno político, 

com a derrota eleitoral da ARENA, o partido de sustentação da ditadura, nas 

eleições daquele ano. Os assassinatos do jornalista Vladimir Herzog (1975) e do 

operário metalúrgico Manoel Fiel Filho (1976), nos porões do Destacamento de 

Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em 

São Paulo, expressam bem como o regime reagiu à perda de sustentação política 

crescente. 

Ainda em 1976, já com outro general à frente dos serviços de repressão do 

Estado, mais precisamente no dia 16 de dezembro daquele ano, ocorreu o episódio 

que ficou conhecido como a ―Chacina da Lapa‖, em que três dos mais importantes 

dirigentes do PCdoB, Ângelo Arroyo, Pedro Pomar e João Batista Drummond foram 

assassinados na sede da organização, então clandestina, durante uma reunião do 

Comitê Central do Partido (AMORIM, 2014, p. 62). 

Para além da repressão direta, como nos casos citados, o governo Geisel 

também buscou reagir no terreno político-institucional com mais medidas que 

cerceavam as poucas liberdades democráticas formais admitidas. Com a chamada 

Lei Falcão (1976), limitou a propaganda política da oposição. O Congresso Nacional 

chegou a ser fechado em 1977 diante da forte rejeição a um projeto de reforma do 

Judiciário e, com o Pacote de Abril, já citado no capítulo anterior, manobrou o quanto 

pôde para evitar a derrota iminente nas eleições seguintes. Houve ainda a cassação 

de deputados eleitos pelo MDB em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro (Idem, p. 65).  

As mobilizações estudantis de 1977, o movimento pela anistia e a retomada 

das mobilizações sindicais, no ano seguinte, contando com forte peso do operariado, 

recolocaram, em definitivo, a sociedade civil em cena, por meio de algumas das 

suas organizações, expressando o desejo latente na sociedade de pôr fim à 

dominação militar. 

Mas, as respostas da ditadura às ações sindicais também foram no sentido de 

tentar bloquear, de maneira violenta, a resistência popular que dera um salto de 

qualidade no processo de enfrentamento ao regime dos generais. Frente ao Novo 
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sindicalismo, a resposta veio na forma de intervenções nas entidades, destituição de 

diretorias e mesmo o assassinato de ativistas sindicais.  

A anistia política – com todos os seus limites, incluindo o perdão aos 

assassinos e torturadores do regime – e a reforma partidária de 1979, que pôs fim 

ao bipartidarismo, foram resultado desses embates sociais e políticos, e não apenas 

de um plano controlado de abertura política, maquinado por uma suposta ala militar 

disposta ao diálogo e a uma transição pacífica para um regime democrático no país. 

O terrorismo de Estado continuou a ser praticado, e não punido, como no 

atentado perpetrado por militares às vésperas de um ato-show comemorativo ao Dia 

do Trabalhador, no Riocentro (Rio de Janeiro) em 1981, já sob o governo do General 

João Batista Figueiredo (1979-1985). 

A Lei de Segurança Nacional continuou sendo utilizada e foi o instrumento 

jurídico a justificar, também em 1981, a condenação, a três anos de prisão, do então 

presidente do PT, Luís Inácio da Silva, o Lula, e mais 10 (dez) diretores do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, conforme relatado no sítio eletrônico da entidade 

(SMABC, 2018). 

A conquista da redemocratização do país, portanto, só pode ser 

compreendida plenamente como resultado do embate entre os atores sociais e as 

forças políticas organizadas, no governo e na sociedade civil, com seus avanços e 

retrocessos, e determinada, em última instância, pelo processo vivo da luta de 

classes no país, tendo o sindicalismo como um dos atores importantes no desenrolar 

desse processo. A ditadura foi cedendo, na medida em que não conseguia mais se 

impor somente pelos atos de força.  

Como ressalta Marco Aurélio Santana, ―a reemergência do movimento dos 

trabalhadores estremeceu os arranjos políticos da transição para o regime 

democrático que iam sendo articulados sem levá-lo em consideração‖ (SANTANA, 

1999, p. 1). 

Ainda assim, os setores conservadores demonstraram vitalidade suficiente 

para, no parlamento, em 1984, derrotar a emenda que propunha eleições diretas 

para presidente, já no ano seguinte. 

Dos enfrentamentos narrados nesta breve introdução deste capítulo, aponta-

se que os anos de 1981 e 1982 foram relativamente mais calmos e marcados por 

certo arrefecimento dos protestos sociais. Esse período, no plano econômico, pode 

ser considerado o ápice da crise aberta na década anterior. Em 1979 houve o 
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segundo choque dos preços do petróleo e em 1982 o endividamento externo bateu 

novo recorde. No plano político, havia a expectativa com as eleições de 1982 (as de 

1980, a ditadura havia cancelado), de outro, o movimento sindical debatia 

estratégias de unificação e a criação de uma central unitária, enquanto a 

consolidação do PT centralizava os esforços da oposição de esquerda ao regime 

militar (NAPOLITANO, 1995, p. 162). 

Nas eleições praticamente gerais de 1982, o Partido Democrático Social 

(PDS) conquistou o governo de 12 (doze) Estados. Os partidos de oposição 

alcançaram a vitória em 10 (dez) Estados, sendo o PMDB vitorioso em 9 (nove), 

dentre eles São Paulo e Minas Gerais, e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

consagrado no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola. O PDS conquistou 235 

(duzentos e trinta e cinco) vagas na Câmara dos Deputados. No entanto, os partidos 

de oposição somados alcançaram 244 (duzentos e quarenta e quatro) 

parlamentares, resultando numa maioria oposicionista na principal casa parlamentar, 

tornando ainda mais delicada a sustentação política do regime. 

 

2.2.1. De volta às ruas: os protestos de 1983/1984 

 

Poucos meses após a efervescência eleitoral e com a posse dos novos 

legisladores, governadores e prefeitos, em março de 1983, o Brasil presenciaria uma 

sequência de explosões sociais pouco comuns em sua história recente. 

Diante da grave situação que se manifestava nas grandes cidades brasileiras, 

criada pela intransigência patronal em sua crônica indisposição de criar mecanismos 

institucionais e efetivos de distribuição de renda, mormente em São Paulo, houve o 

registro de uma série de ações repressivas governamentais contra os movimentos 

espontâneos dos desempregados, conforme relata Marcos Napolitano: 

 
Durante os saques de abril de 1983, diversas capitais brasileiras 
foram palco de um verdadeiro drama social. Desta vez não se tratava 
de uma categoria em greve, de estudantes radicalizados ou do 
movimento social organizado, tal como surgia o protesto desde fins 
dos anos [19]70. Era a ‗massa amorfa‘ que ocupava as ruas para 
protestar. A direita e à esquerda a multidão em protesto mexia com 
os parâmetros da percepção política. Um dos aspectos que mais 
incomodava era a ausência de ‗lideranças‘, reconhecidas como tal, 
durante os motins. Os conflitos de rua que abalaram São Paulo e o 
Brasil, tiveram início no dia 04/03/83, no Largo 13 de Maio, em Santo 
Amaro. A partir de um protesto de desempregados organizado pelo 
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Deputado Aurélio Peres (PCdoB/PMDB), algumas centenas de 
manifestantes iniciaram uma onda de saques e depredações, que no 
dia seguinte se alastraria pela cidade, com repercussões em todo 
País. No dia do primeiro motim, na periferia sul da cidade, parece ter 
havido uma falsa notícia – de que uma grande indústria na região 
ofereceria centenas de vagas – fato que revoltou os desempregados. 
A violência e os saques se dirigiram a lojas e supermercados e não 
contra pessoas ou casas particulares. Os distúrbios se deslocaram 
para o centro da cidade, e duraram aproximadamente três dias, não 
ocorrendo desde então com a mesma amplitude. A ação coletiva dos 
desempregados e dos ditos marginais, politizou o tema da recessão 
econômica no espaço público. O fato é que a multidão se fazia 
presente por si mesma e abalava o processo político. Talvez por não 
reconhecerem a legitimidade e a eficácia das instituições, amplos 
segmentos excluídos agiram no sentido de, ritualmente, redefinir os 
marcos da soberania política (NAPOLITANO, 1995, p. 163). 

 

A eclosão dos saques sofreu uma dura repressão, mas abriu uma fenda pela 

qual outras manifestações de descontentamento puderam atravessar. O movimento 

sindical voltou a dar sinais de dinamismo. No dia 21 de julho de 1983 ocorreu uma 

paralisação, com repercussão nacional, em protesto contra a condução da política 

econômica atrelada ao FMI, identificada com o desemprego elevado, os salários 

arrochados, inflação e taxas de juros em alta. 

A greve geral, conforme chamado das lideranças organizadas na Comissão 

Nacional pró-CUT (Central Única dos Trabalhadores), contou com a participação de 

mais de dois milhões de trabalhadores e teve reflexo direto na mobilidade de cerca 

de quarenta milhões de pessoas, que teriam sido afetadas pela paralisação dos 

transportes e ficaram impossibilitadas de comparecer ao trabalho (CUT, 2018). 

Ao final de 1983 teve início o movimento pelas ―Diretas, já‖. O primeiro 

comício foi organizado na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, 

na cidade de São Paulo, no dia 27 de novembro de 1983. Essa primeira 

manifestação, que teria contado com cerca de 15.000 (quinze mil) participantes, foi 

organizada essencialmente pelos simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. A 

mobilização ganharia corpo e envolveria segmentos mais amplos, incluindo a 

maioria dos partidos de oposição. Foram realizadas manifestações em praticamente 

todas as capitais e também em cidades médias no interior dos Estados. 

A estupefação tomou conta da imprensa, como mostra o exemplo da Revista 

IstoÉ: ―Nunca, antes, em sua história de 430 anos completados ontem, São Paulo 

viu algo igual, centenas de milhares de pessoas transbordando na praça da Sé para 
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todos os lados, horas debaixo da chuva, num grito uníssono: eleições diretas para 

presidente‖ (IstoÉ, 01/02/1984 apud NAPOLITANO, 1995, p. 166). 

No Rio de Janeiro e em São Paulo, manifestações multitudinárias alcançaram 

a cifra do milhão de pessoas, deixando a ditadura suspensa no ar. No interior do 

movimento pelas Diretas, abriu-se então um debate que expôs estratégias distintas. 

Os segmentos mais radicalizados, em particular, as correntes da extrema-

esquerda do PT, defendiam a necessidade de uma greve geral pelas diretas. A essa 

posição contrapuseram-se os setores moderados, capitaneados pelo PMDB. O PT 

também colocou-se contra qualquer negociação que não restabelecesse as eleições 

diretas de imediato, antecipando a posição de boicote à eleição indireta via Colégio 

Eleitoral, caso a emenda das diretas não passasse. 

O debate ganhou peso na sociedade e, em sua edição de 06 de abril de 1984, 

o Jornal Folha de São Paulo estampou: ―Sociedade Civil critica proposta de greve 

dia 25‖ (FSP, 06/04/1984). Apesar disso, a mesma Folha destacaria que 57% 

(cinquenta e sete por cento) da população da cidade de São Paulo seriam, naquele 

momento, favoráveis a uma paralisação no dia da votação (FSP, 07/04/1984). 

Após o ato do Rio de Janeiro, ocorrido em 10 de abril de 1984, o regime dos 

generais apresentou uma emenda constitucional que previa a realização de eleições 

diretas para presidente em 1988. Ante o fracasso da manobra, foi decretado ―Estado 

de Emergência‖, no dia 18/04, e a capital federal, Brasília, foi isolada por cerca de 

8.000 (oito mil) militares. As emissoras de rádio e televisão foram proibidas de 

transmitirem a votação, marcada para o dia 25 de abril. Em Brasília e outras capitais, 

no dia da votação, foram organizadas vigílias e houve confronto entre policiais e 

manifestantes (NAPOLITANO, 1995, p. 171). 

A emenda ―Dante de Oliveira‖, em alusão ao proponente, parlamentar do 

PMDB/MS, foi derrotada no plenário da Câmara, mas os reflexos da mobilização 

social e do envolvimento inédito da sociedade civil ocorridos na campanha pelas 

diretas tornariam impossível a continuidade dos governos militares. Em votação 

indireta, em janeiro de 1985, no Colégio Eleitoral, Tancredo Neves, em aliança com 

uma dissidência do partido de sustentação da ditadura, encabeçaria a chapa da 

―Aliança Democrática‖, que sairia vitoriosa daquela votação.  

Tancredo, no entanto, não assumiria o posto, pois viria a adoecer antes da 

posse e a falecer, posteriormente, no dia 21 de abril. Quem assumiu, em definitivo, 

porquanto já ocupava interinamente a vaga de presidente desde o dia 15 de março, 
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foi o vice da chapa, José Sarney, oligarca do Maranhão, apoiador do regime militar, 

que se filiara ao PMDB junto com o setor dissidente do regime, organizado na Frente 

Liberal. 

A longa agonia do regime dos militares dava sinais resolutos de que estava 

chegando ao fim.  

 

2.2.2 O fenômeno social das greves na educação durante a primeira metade 

dos anos 1980 

  

A contraofensiva desatada pelos governos estaduais e pela ditadura após as 

greves do final da década anterior, fez com que as greves se metabolizassem em 

paradas específicas, de menor duração, atos de protestos localizados, 

manifestações esporádicas etc. 

Assim, ainda que com menos intensidade do que no período anterior, de 

forma mais episódica, ocorreram greves, em número menor, mas que ajudaram a 

consolidar uma dinâmica nacional de mobilizações do magistério do ensino básico, 

como parte da reconfiguração da categoria.  

Num levantamento parcial, realizado a partir de busca junto aos sítios 

eletrônicos das entidades associativas estaduais e análise das pesquisas 

acadêmicas realizadas, relativas ao período indicado, foi possível extrair as 

informações expostas, a seguir, sobre a ocorrência dos conflitos de greve entre os 

professores do ensino básico. 

O Estado que manteve uma dinâmica de mobilizações mais perene, naquele 

período, foi o de Minas Gerais. Em 1980 foi deflagrada a segunda greve da 

categoria, já citada no capítulo anterior, nos meses de abril/maio e que durou 17 

(dezessete) dias. Os principais líderes da UTE foram presos. O caráter político e 

arbitrário das prisões levou a que os professores presos iniciassem uma greve de 

fome no dia 3 maio, exigindo a abertura de negociações, fim da repressão e 

atendimento às reivindicações. 

Em 1981 uma nova e mais longa greve ocorreu, desta vez com a duração de 

35 (trinta e cinco) dias. Essa mobilização teve duas novidades importantes. A 

primeira, fruto da falta de negociações, ocorreu uma radicalização do movimento 

que levou à ocupação, até então inédita, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) pelos grevistas. A segunda foi o chamado dos professores a uma 



104 
 

paralisação conjunta do funcionalismo público estadual. Até então, as greves e 

manifestações vinham mantendo uma característica corporativa, congregando 

somente os professores e, quando ampliadas, alcançavam, no limite, os demais 

trabalhadores do ensino. 

Em 1984, uma nova greve aconteceu e, após 17 (dezessete) dias de 

paralisação, a categoria conquistou o biênio de 5% (cinco por cento); a progressão 

horizontal e o estabelecimento do piso salarial para os auxiliares de serviços gerais. 

Essa greve teve uma grande importância na medida em que sinalizou, com a 

conquista do piso para os auxiliares, uma dinâmica de real incorporação dos setores 

não-docentes ao sindicato unificado que existia em Minas Gerais. Essa realidade era 

distinta de outros grandes Estados, nos quais a categoria se dividia entre sindicatos 

e associações dos professores e dos auxiliares de escola e, em alguns casos, como 

os de São Paulo e Rio de Janeiro, havia ainda entidades representativas dos 

chamados especialistas da educação e dos diretores de escola. 

Daquele período também podemos citar, como bastante relevantes, as greves 

ocorridas no Rio Grande do Sul. A primeira delas, em 1980, durou 21 (vinte e um) 

dias e obteve conquistas importantes, como a fixação de percentuais de reajustes 

nos salários; a extensão do abono de regência a toda a categoria; piso salarial de 

2,5 (dois, vírgula, cinco) salários mínimos, a partir de janeiro de 1982; a destinação 

de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento do Estado para a educação; e a 

participação no Conselho Estadual de Educação (CEE).  

O professorado gaúcho voltou a se mobilizar em 1982, numa nova greve, 

dessa vez mais curta, de 3 (três) dias, mas não menos importante. A greve 

conseguiu impedir a intervenção do então governador Amaral de Souza (PDS) no 

CPERS e garantiu o cumprimento do acordo feito na greve de 1980. 

Em São Paulo, somente no ano de 1984 uma nova paralisação viria a ocorrer, 

depois de anos marcados por duros enfrentamentos com o governo estadual 

anterior, que tentou inviabilizar o funcionamento da entidade dos professores. O 

resultado vitorioso daquela greve, que durou três semanas, foi a reconquista das 5 

(cinco) referências que haviam sido retiradas pelo governo de Paulo Maluf (PDS).  

No Estado do Espírito Santo, uma mudança na direção da União dos 

Professores do Espírito Santo (UPES) viria marcar uma mudança na postura da 

ação sindical da entidade. Conforme relato da página web do Sindicato 
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(SINDIUPES, 2018), no final de 1982 ocorreu a renúncia do então presidente, José 

Maria Coutinho.  

José Aguilar Dalvi assumiu a presidência, cumprindo dois mandatos 

  
[...] e mudou o perfil da UPES, que deixou de lado uma linha de ação 
conciliadora com a política vigente e entrou na linha do sindicalismo 
conhecido como combativo. [...] Esse período foi marcado por greves 
e grandes manifestações por reajustes salariais e condições de 
trabalho (SINDIUPES, 2018). 

 

No Estado do Paraná, em 1980, a partir de um movimento originado na base 

da categoria, uma greve foi deflagrada. Em 1981 ocorreu uma nova greve, que 

contribuiu para consolidar a liderança da Associação dos Professores Públicos do 

Paraná (APP) frente ao professorado, resultando, ainda no mês de maio daquele 

ano, na unificação das três associações profissionais existentes. 

Em Santa Catarina, por sua vez, o processo de mobilização do professorado 

foi mais tardio. No final do ano de 1980 foi deflagrada a primeira greve na rede 

pública estadual, que resultou numa mudança na condução da diretoria da 

Associação dos Professores Licenciados de Santa Catarina (ALISC). A greve 

iniciou-se no interior do Estado, na região oeste, e avançou para a capital.  

As questões centrais da mobilização, naquele período, conforme Maria das 

Dores Amorim (1995, p. 84), estavam relacionadas às demandas referentes à 

gestão escolar (eleição dos diretores) e da avaliação (formação de conselhos 

escolares). Também constaram da pauta do professorado reivindicações salariais, 

plano de carreira e estatuto da categoria. A greve durou 10 (dez) dias e, ao final, o 

governo cedeu, aceitando compor comissões para discutir o estatuto do magistério, 

o plano estadual de educação e o plano de carreira do magistério. 

No Estado da Bahia, entre os meses de maio e julho do ano de 1982, uma 

mobilização da categoria foi duramente reprimida, com demissões e transferências 

de lideranças de suas unidades escolares de origem, para outras regiões bem mais 

afastadas. Conforme relata Celma Borges (1997, p. 263), a repressão 

desencadeada estimulou um movimento de solidariedade dos demais professores e 

estudantes, que se potencializou, fazendo crescer as ações de rua e a tensão nas 

relações com o governo do Estado. 

O governo de Antônio Carlos Magalhães (PDS) mandou reprimir duramente 

as manifestações, ao que se seguiram medidas como o corte de ponto, corte do 
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pagamento dos salários, dentre outras pressões para suspensão da greve. Também 

temos notícia de outra greve, desta feita no ano de 1984, sob o governo de João 

Durval Carneiro, também do PDS. 

No Estado do Mato Grosso, a Associação Mato-grossense dos Professores 

(AMP), em 1980, encabeçou uma greve com o intuito de forçar o governo a realizar 

o concurso público e regularizar a situação dos professores interinos, que 

aguardavam a medida há mais de dez anos. 

A greve também sofreu forte intervenção do governador do Estado à época, 

Frederico Campos (PDS), que em resposta ao movimento interveio na entidade e 

destituiu sua direção, demitiu as principais lideranças da Associação e nomeou uma 

junta governativa. A ação truculenta resultou na ampliação do movimento e a AMP 

instalou-se a quinhentos metros da base do governo. 

No ano de 1982, ―a reboque‖ da posição da diretoria da entidade – conforme 

relato constante na página web da entidade (SINTEP, 2018) – as bases puxaram 

nova greve que obteve um reajuste histórico de 102% (cento e dois por cento), como 

reposição de 90% (noventa por cento) de perdas pela inflação anterior. Um novo 

concurso foi realizado e efetuaram-se as progressões previstas no Estatuto.  

Conforme relata João Monlevade (2018), em maio de 1984 os professores 

foram à greve, novamente, motivados pela queda brutal dos níveis salariais: o 

vencimento-base dos professores da rede estadual de Mato Grosso passou a valer 

menos que um salário mínimo. A greve alcançou uma vitória econômica, sendo 

firmado um acordo que previa a valorização do piso salarial, com reajustes 

gradativos até alcançar 3 (três) salários mínimos em 1987.  

Já no Estado de Goiás, Canezim Guimarães (2011) informa que durante o 

governo de Ary Valadão, também do PDS (1979-1983), houve intensa mobilização 

com amplo respaldo de diversos setores da sociedade civil. Em 1979 ocorreu a 

primeira greve. Depois, ano a ano, os professores voltaram a paralisar suas 

atividades. Em 1980 a paralisação aconteceu contra as medidas da Secretaria 

Estadual da Educação: o governo retirou arbitrariamente a consignação em 

pagamento das mensalidades do Centro de Professores de Goiás (CPG) e tentou 

transferir o então presidente da entidade, Niso Prego, para o Estado do Pará 

(BENEVIDES, 2003, p. 155). 

Em 1982, os professores de Goiás paralisaram suas atividades por 34 (trinta 

e quatro) dias. Em 1983 a mobilização ocorreu por conta de atrasos no pagamento 
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dos salários. Em 1984 entra na pauta a reivindicação do piso salarial de 3 (três) 

salários mínimos e os educadores param por 5 (cinco) dias. Em 1985 a greve 

estendeu-se por 46 (quarenta e seis) dias e, ao final, foi assinado um protocolo de 

intenções envolvendo o CPG, a CPB e a Assembleia Legislativa do Estado (op cit, p. 

156-158). 

A primeira greve dos professores da rede pública estadual do Mato Grosso do 

Sul – Estado criado em 1977 – ocorreu no ano de 1981, a partir da recusa dos 

professores do município de Dourados em aceitar uma proposta de reajuste salarial 

considerada rebaixada. A greve estendeu-se pelos munícipios de Campo Grande, 

Corumbá e Três Lagoas (RODRÍGUEZ, 2014, p. 6). 

No Estado do Pará, Rodrigues e Gutierres (2015), em estudo sobre a rede 

municipal de ensino de Barcarena (PA), relatam a criação da primeira associação de 

professores no ano de 1982, posteriormente transformada em subsede do Sindicato 

dos Trabalhadores do Ensino Público do Pará (SINTEPP); avaliam também os 

avanços na organização docente por meio de pressão política (greves, paralisações, 

seminários de formação, caravanas) e os embates judiciais naquele período, 

influenciando a configuração da carreira e a remuneração docente naquele 

município. 

Desta breve exposição acerca de alguns dos conflitos envolvendo os 

professores públicos do ensino básico nos anos finais da ditadura militar, pode-se 

inferir que: i. a maioria das greves tinha nas questões econômicas e de condições de 

trabalho as motivações principais para a sua eclosão; ii. as entidades associativas 

dos professores haviam transitado, no que toca às suas atividades, para uma 

dinâmica marcadamente sindical e, ainda que mantendo traços assistencialistas em 

sua atividade, tinham incorporado a metodologia das greves, típicas do movimento 

operário, ao seu cotidiano; iii. embora formalmente proibidos, os direitos de 

sindicalização e de greve dos servidores públicos vinham sendo postos em prática, à 

margem da legislação repressiva em vigor e, iv. as pautas corporativas do segmento 

começaram a ganhar densidade, incorporando as questões relativas à 

profissionalização e também questões educacionais mais amplas, que visavam não 

somente a melhoria da condição do trabalho docente, mas também diziam respeito 

ao direito da população a uma educação plena e integral. 
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2.3 A CHEGADA DA “NOVA REPÚBLICA”: IMPASSES ECONÔMICOS, CRISES 

POLÍTICAS E RESISTÊNCIA SOCIAL 

 

As turbulências políticas que marcaram a saída de cena dos militares e a 

assunção da ―Nova República‖ – como ficou conhecido o período histórico aberto em 

1985 – não seriam menores a partir da chegada do primeiro presidente civil depois 

da derrubada de João Goulart, em 1964. Embora existissem fortes críticas quanto à 

sua legitimidade política e crescente descrédito social, foi no terreno da economia 

que o governo enfrentou as maiores dificuldades. 

A crise econômica internacional atingiu em cheio os países da América 

Latina, o Brasil incluído, particularmente na elevação do endividamento externo, com 

crises inflacionárias, fuga de capitais, elevação do déficit público etc. O momento é 

assim descrito em publicação do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA): 

 
A situação econômica, com a disparada dos preços, era francamente 
desfavorável. Uma inflação mensal de 15% e impasses nas 
negociações da dívida externa marcam o período, que culmina com 
uma moratória no início de 1986. [...] Aquela conjuntura foi também 
marcada pela adoção do primeiro plano heterodoxo de combate à 
inflação, o Cruzado, que congelava preços e salários a partir de 
fevereiro de 1986 (IPEA, 2012, p. 7). 

 

O Plano Cruzado seria apenas o primeiro de uma série de pacotes 

econômicos, que se estendeu até 1994, quando enfim se alcançou, em alguma 

medida, a estabilidade inflacionária no Brasil. 

 
Outras tentativas de se derrubar a escalada inflacionária foram 
tentadas até o início de 1989, através dos planos Cruzado II, Bresser 
e Verão. Todos fracassam e a aceleração dos preços fecha a década 
batendo a casa de 80% ao mês, num quadro de hiperinflação‖ (id. 
ib). 

 

Em 1985 ocorreram eleições em 201 (duzentos e um) municípios, incluindo as 

capitais dos Estados, estâncias hidrominerais e áreas consideradas de segurança 

nacional. O PMDB obteve uma vitória importante, elegendo prefeitos em 19 

(dezenove) capitais. No entanto, nos dois maiores colégios eleitorais do país, São 

Paulo e Rio de Janeiro, o PMDB não obteve sucesso. 
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A persistência da crise no cenário econômico contribuiu para que, durante 

todo o governo de José Sarney (1985/1989), as mobilizações salariais e outras lutas 

reivindicatórias alcançassem um patamar inédito na história brasileira. 

Aquele momento foi assim descrito por Eduardo Garutti Noronha: 

 
Em 1985, mais do que em qualquer outro ano, inúmeros segmentos 
realizaram sua primeira greve. [...] Acelerou-se o processo de 
incorporação e diversificação das categorias envolvidas no 
movimento, tanto no setor privado como público. [...] O ano de 1986, 
marcado pela edição do Plano Cruzado, teve efeitos bastante 
diferenciados sobre a capacidade de mobilização e de negociação 
dos diferentes segmentos. [...] A partir de 1987, com o fracasso das 
tentativas de estabilização da economia e das tentativas de pactos, 
agravou-se o conflito distributivo na área privada. Também no setor 
público, em função da crise financeira, radicalizaram- se as 
negociações (NORONHA, 2009, p. 133). 

 
A interpretação desse ciclo histórico de greves não pode ser feita à luz 

somente dos impasses econômicos que o país atravessava. Num sentido amplo, 

enfatiza Noronha (op cit, p. 120) 

 
[...] vincula-se às características da transição democrática brasileira, 
à superação do modelo desenvolvimentista e a um ambiente 
macroeconômico excepcionalmente instável. A redemocratização 
brasileira ocorreu sob governos com políticas públicas bastante 
diversas, polêmicas, por vezes radicalmente heterodoxas. 

 

Ao governo Sarney coube o papel de ―completar‖ a transição política para a 

redemocratização, pois foi durante e ao cabo daquela administração que tivemos o 

advento da nova constituição democrática e a retomada das eleições diretas para 

presidente da República, o que não ocorria desde 1960. Essa travessia foi bastante 

conturbada, uma vez que, naquele momento, a sociedade civil brasileira e, como 

parte dela, também os segmentos profissionais representados pelos sindicatos, 

voltaria a ocupar lugar de destaque na arena política do país. 

As greves, como instrumento de pressão sobre governos e classes 

proprietárias, marcaram a segunda metade da década de 1980 como a mais ativa da 

história nacional, no que toca às mobilizações das classes assalariadas. Como parte 

dos setores mais proletarizados do serviço público, o professorado sofria, muitas 

vezes, de maneira ainda mais dramática com a perda do seu poder aquisitivo.  

Entre 1985 e 1989 ocorreram greves em diversos estados, muitas delas de 

longa duração, com pautas que mesclavam reivindicações salariais e de condições 
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de trabalho, mas que passaram a incorporar, cada vez com mais força, as questões 

referentes à profissionalização do trabalho docente. Dentre estas, destacaram-se as 

reivindicações de efetivação dos planos de carreira e os estatutos do magistério, 

bem como as questões relativas à gestão escolar, envolvendo a eleição direta de 

gestores e a formação de conselhos e, assim também, as questões relativas ao 

financiamento da educação, relacionadas ao orçamento público, dentre outras. 

Os professores da educação básica foram parte ativa do engajamento 

excepcional vivenciado pelos sindicatos na vida política brasileira daquele momento. 

O instrumento da greve foi um dos mais importantes utilizados pela categoria, tendo 

o período sido marcado por conflitos locais, mobilizações nacionais de todo o 

segmento e participação nas greves gerais convocadas pela CUT, notadamente em 

1986, 1987 e 1989. Portanto, um movimento reivindicatório que foi além dos 

patamares exclusivamente economicistas e corporativos que, mormente, marcam a 

ação sindical, pautando demandas políticas com repercussão na vida de toda a 

sociedade. É o que se analisa a seguir. 

 

2.3.1 O quadro das greves na educação básica pública durante o primeiro 

governo civil pós-ditadura 

 

De maneira sintética, nesta seção, apresenta-se um quadro parcial das 

greves dos professores e demais trabalhadores da educação básica no período 

anteriormente citado. Valendo-se da mesma metodologia empregada na seção 

anterior, o levantamento foi feito a partir de busca nas páginas na internet das 

entidades associativas estaduais e análise das pesquisas acadêmicas realizadas, 

relativas ao período de 1985 a 1989. Desta feita, apresenta-se quadro em ordem 

cronológica, de forma a construir um panorama nacional que estabeleça os liames 

entre as mobilizações regionais do professorado, as ações nacionais patrocinadas 

pela CPB e as greves gerais que ocorreram no período. 

Em 1985, ocorreram greves em diversos Estados, dentre eles a Bahia, Rio 

Grande do Sul, Maranhão, São Paulo e Goiás, da qual tratou-se numa seção 

anterior. No Rio Grande do Sul os professores paralisaram suas atividades por 60 

(sessenta) dias, conquistando, ao final o décimo terceiro salário; a destinação de 

35% (trinta e cinco por cento) da receita dos impostos para a educação e a eleição 

de diretores de escola. Em São Paulo foi conquistado um novo Estatuto do 
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Magistério e a constituição dos Conselhos Escolares. No Maranhão, no mês de 

novembro, foi deflagrada a primeira greve dos professores do ensino público 

estadual, cuja reivindicação central era o estabelecimento do piso de 3 (três) salários 

mínimos (DANTAS & BAUER, 2017, p. 129). 

No dia 11 de abril a CPB realizou a sua primeira jornada nacional de 

mobilização. As demandas centrais levantadas articulavam reivindicações 

econômicas imediatas, questões relativas à gestão escolar e bandeiras políticas, 

sintetizadas nas seguintes exigências: mais verbas para a educação, piso salarial de 

3 (três) salários mínimos, reajuste trimestral de salários, Estatuto Nacional do 

Magistério, eleições diretas para diretores de escolas e delegados de ensino e 

convocação de uma Constituinte livre, democrática e soberana.  (CPB, 1985). 

Na reunião do Conselho de Entidades da CPB, composto pela diretoria e 

presidentes das entidades estaduais, ocorrida no dia 6 de julho daquele ano (CPB, 

1985), foi feita uma avaliação da jornada de mobilização e estabelecidas formas de 

continuidade do processo. A partir daí, pode-se concluir, incorporou-se à prática 

política da entidade a realização de jornadas como a de abril, pioneira e fundamental 

no estabelecimento de uma articulação entre os diversos níveis das reivindicações 

da categoria, abarcando os pedidos econômicos, demandas corporativas, bem como 

a pauta educacional centrada na defesa da educação pública e as grandes questões 

políticas nacionais. 

O governo federal, em contrapartida, realizou um dia de mobilização nacional 

em 18 de setembro daquele mesmo ano, o ―Dia D da Educação‖, com o lema ―A 

educação que temos e a educação que queremos‖, numa tentativa de ―apropriação 

[...] dos espaços públicos de discussão acerca das políticas educacionais, gestados 

pela sociedade civil‖ (RODRIGUES, 2009, p. 2). 

Ao longo do ano de 1986, novamente os professores da Bahia e Minas Gerais 

fizeram greve, sendo que estes últimos realizaram duas paralisações, uma em cada 

semestre, tendo em vista o descumprimento do acordo conquistado na primeira 

mobilização, que durou 28 (vinte e oito) dias. Na greve do segundo semestre houve 

a ocupação da Assembleia Legislativa até que o acordo fosse restabelecido.  

Também realizaram paralisação os professores paranaenses, que conquistam 

um piso salarial equivalente ao valor de 3 (três) salários mínimos vigentes à época, e 

os de São Paulo, que alcançaram, após três semanas de paralisação, avanços na 

progressão da carreira, aumentos nos salários e reajuste automático conforme a 
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subida da inflação. Já os professores do Rio de Janeiro conquistaram um plano de 

carreira para os servidores da ativa, que seria estendido aos aposentados no ano 

seguinte.  

No Maranhão, os professores públicos decidiram não iniciar o ano letivo, 

voltando à carga na luta pelo piso salarial. A repercussão dessa mobilização foi 

grande, por tratar-se do Estado do presidente da República, que chegou a deslocar 

o Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, para tentar intermediar o conflito 

envolvendo os servidores e a administração estadual (DANTAS & BAUER, 2017, p. 

140). 

A greve durou 54 (cinquenta e quatro) dias, mas não alcançou a reivindicação 

pleiteada. No mesmo período também realizaram paralisações pelo piso salarial os 

professores públicos do Ceará, do Pará e do Mato Grosso.   

No dia 17 de abril, a CPB convocou, pela primeira vez, um dia nacional de 

paralisação, com greves em defesa da escola pública. Como na mobilização unitária 

do ano anterior, são pleiteadas: i. reivindicações econômicas, como a reposição das 

perdas salariais, aumento dos vencimentos e garantia de emprego; ii. as questões 

relativas à profissionalização da categoria, como o plano de carreira nacional, piso 

salarial unificado e concursos públicos para admissão dos professores; iii. as 

demandas relativas à gestão escolar, democracia nas escolas, contra a 

municipalização; e, ainda, iv. pontos referentes às questões de ordem política mais 

geral, como o não pagamento da dívida externa, defesa dos sindicatos, reforma 

agrária, eleições diretas e a exigência de ―Fora Sarney‖. 

O Conselho de Entidades da CPB, reunido em seguida ao dia nacional de 

greve, em 22 de abril, constatou que, além da adesão dos professores das redes 

públicas estaduais, houve ações de solidariedade, com adesão à greve, de 

professores de algumas escolas particulares, pelo menos em São Paulo e no Pará, 

e de duas redes municipais de ensino, no Estado de São Paulo.  

O ato em Brasília contou com a adesão de 10.000 (dez mil) manifestantes, 

tendo a CPB sido recebida por autoridades governamentais, e houve uma fortíssima 

adesão em praticamente todo o país, conforme relatos dos participantes daquela 

reunião (CPB, 1986). 

A mobilização de 17 de abril significou um marco divisório no movimento 

associativo e sindical dos professores do ensino básico, consolidando o papel 

aglutinador da entidade. A realização de uma greve geral da educação havia sido 
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debatida no congresso da categoria, realizado poucos meses antes. O resultado da 

greve consumou a primeira ação de paralisação nacional unitária e vitoriosa, na 

adesão obtida junto à categoria, o que colocou a CPB no centro dos debates 

políticos e educacionais. 

O sucesso da mobilização de abril e a aproximação das eleições para o 

Congresso Constituinte (novembro/1986) motivaram a CPB a realizar, ainda naquele 

ano, um novo dia de mobilizações, que ocorreu em 14 de outubro, o ―Dia C da 

Constituinte‖. As reivindicações sintetizaram o acúmulo, até aquele momento, dos 

movimentos sociais em defesa da educação, que teriam papel destacado durante a 

discussão da nova Carta Constitucional, tema que será tratado no capítulo seguinte. 

O recrudescimento da situação econômica faria com que, naquele intenso 

ano de 1986, ainda no dia 12 de dezembro, fosse convocada uma greve geral, que 

teve como elemento aglutinador de forças o repúdio à política econômica do 

governo. A situação era de grave crise, com fracasso de dois planos econômicos 

(Cruzado I e II). Dentre as reivindicações, destacavam-se o congelamento dos 

preços da cesta básica, o fim das privatizações e o não pagamento da dívida 

externa.   

A adesão à greve é estimada entre 15 (quinze) milhões pela Fundação 

Getúlio Vargas (CPDOC, 2018) e 25 (vinte e cinco) milhões de pessoas pela CUT, o 

que representaria mais de 40% dos trabalhadores ativos. A paralisação teve apoio 

da CUT e da recém-fundada Central Geral dos Trabalhadores (CGT), sucedânea da 

Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora. 

No ano de 1987 foram à greve os professores do Mato Grosso do Sul, de 

Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Estes últimos 

paralisaram suas atividades por 96 (noventa e seis) dias, encerrando a paralisação 

com o compromisso do governo em efetivar um plano de carreira, que contemplasse 

também os aposentados, e a garantia de emprego aos contratados. Já os 

trabalhadores em educação de Minas Gerais realizaram outra longa greve, que 

durou 71 (setenta e um) dias, obtendo um reajuste salarial.  

Os paranaenses realizaram uma greve que durou 40 (quarenta) dias e sofreu 

forte repressão, com corte dos salários e ameaça de demissões. A mobilização 

despertou simpatia e teve apoio popular, com arrecadação de alimentos entre a 

comunidade. 
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Os professores do Estado de São Paulo paralisaram as atividades por três 

semanas, exigindo o cumprimento do acordo firmado no ano anterior, que vinha 

sendo desrespeitado pelo governador Orestes Quércia (PMDB) na cláusula que 

garantia o reajuste automático (gatilho salarial) conforme o aumento da inflação. Já 

no Rio de Janeiro, apesar de uma longa greve, que durou 69 (sessenta e nove) dias, 

o movimento encerrou-se sem conquistas. 

A edição de mais um pacote econômico pelo governo federal, o Plano 

Bresser, em junho de 1987, recolocou em discussão uma nova greve geral. O plano 

confiscou salários e buscava apressar a saída do Brasil da moratória (suspensão do 

pagamento da dívida externa adotada no início do ano). CUT e CGT, juntamente 

com partidos políticos e movimentos populares, convocaram a greve para o dia 20 

de agosto, mas o movimento não alcançou a adesão desejada nas regiões mais 

industrializadas do país. 

Em 1988 são os professores estaduais da Bahia, Rio Grande do Sul, São 

Paulo e Paraná que voltaram a realizar paralisações. O professorado gaúcho 

realizou uma greve de 9 (nove) dias, conquistando reajuste salarial bimestral, um 

cronograma de regularização das promoções e a unificação da docência. Já os 

paulistas realizaram uma greve de 30 (trinta) dias, incorporando uma gratificação 

fixa aos vencimentos.  

No Paraná ocorreu nova greve devido ao descumprimento do acordo quanto 

ao valor do piso salarial e plano de carreira. Um grupo de trabalhadores recorreu a 

uma greve de fome como forma de pressão sobre o governo. A mobilização foi 

fortemente reprimida. No dia 13 de abril ocorreu um novo dia nacional de 

mobilização dos professores do ensino básico, convocado pela CPB. 

Um capítulo à parte foi a mobilização envolvendo os professores da rede 

municipal de ensino do Rio de Janeiro, que realizaram uma greve que durou de 21 

de setembro de 1988 a 1.º de março de 1989. A greve foi deflagrada devido à falta 

de perspectivas da categoria diante do atraso de três meses no pagamento dos 

salários (PERETO e OLIVEIRA, 1989, p. 21 apud MIRANDA, 2010, p. 4). 

À reivindicação inicial, agregou-se, com o caminhar da mobilização, outros 

pedidos, alguns relativos à política educacional, como a aprovação automática, e 

outras referentes ao pagamento dos salários atrasados. 

Em 1989, os trabalhadores da educação de Minas Gerais realizaram duas 

greves. No primeiro semestre paralisaram por 33 (trinta e três) dias, conquistando a 
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readmissão de 7.000 (sete mil) auxiliares de serviços gerais e reajuste salarial para 

este segmento, composto, em sua maioria, por trabalhadores contratados, sem 

vínculo com a Administração. Também foram contemplados servidores do quadro 

permanente, efetivos, em sua maioria. No segundo semestre a categoria promoveu 

16 (dezesseis) dias de greve.  

Nesse ínterim, os professores do Estado de São Paulo paralisaram por 80 

(oitenta) dias, em defesa da escola pública e reivindicando um piso salarial 

profissional. A mobilização conquistou reajuste salarial. Também foram à greve os 

professores do Estado do Rio de Janeiro, entre junho e julho daquele ano, 

conquistando a atualização do Estatuto do Magistério; revisão da legislação sobre a 

eleição de diretores de escolas e efetivação dos professores celetistas, dentre outras 

reivindicações. 

Mas, a grande mobilização daquele ano foi a paralisação nacional realizada 

nos dias 14 e 15 de março de 1989, contra outro plano econômico, o chamado 

―Plano Verão‖. A mobilização unitária, de toda a classe trabalhadora, reivindicava 

congelamento de preços, reposição das perdas salariais e fim do desemprego. 

Estima-se que a greve tenha atingido entre 15 (quinze) milhões e 35 (trinta e cinco) 

milhões de trabalhadores, o que significaria cerca de 70% (setenta por cento) da 

população economicamente ativa do Brasil. 

O ano de 1989 representou o ápice na cadeia de greves do período. Com 

grande adesão em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, 

Salvador e Vitória, a greve geral chegou a esvaziar as grandes metrópoles. Estima-

se que 1.000.000 (um milhão) de trabalhadores das redes públicas estaduais e 

municipais de ensino tenham aderido ao movimento grevista, conforme 

apontamentos da CNTE (1990), presentes em seu website.  

Aquele foi também o ano das primeiras eleições presidenciais diretas após a 

queda da ditadura e o debate político perpassou todas as ações dos movimentos 

sociais. No segundo semestre, duas ações articuladas dos professores e demais 

trabalhadores da educação básica destacaram-se. No dia 13 de setembro ocorreu 

um dia nacional de luta pautado por reivindicações salariais como o reajuste pelo 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e piso salarial nacional unificado, além da 

defesa da escola pública com qualidade e uma nova LDB de cunho democrático. No 

dia 17 de outubro os professores organizaram um dia nacional de debates sobre a 
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eleição presidencial, com a coleta de assinaturas num abaixo assinado que 

reivindicava a adoção de um piso salarial para os trabalhadores em educação. 

Diferentemente dos momentos iniciais da retomada do ciclo de greves, a 

partir de 1978, a segunda metade da década de 1980 viria consolidar uma nova 

situação, marcada pela ocorrência da unificação da categoria profissional dos 

professores do ensino básico em grandes jornadas nacionais, unificando pautas 

econômicas e políticas antes dispersas na ação regionalizada que marcou a ação 

reivindicatória da categoria. 

No mesmo sentido, a participação nas greves gerais, ocorridas na década de 

1980, ajudou a consolidar o novo perfil que a categoria começou a ganhar ainda nos 

primórdios dos anos 1970, quando vai deixando de ter, gradativamente, um perfil de 

profissão liberal e imerge, definitivamente, no mundo das classes assalariadas. 

Esses elementos atuaram no sentido de fortalecer uma identidade entre 

esses trabalhadores, com a consolidação de métodos de luta antes identificados 

com o operariado, com o sindicalismo fabril clássico. 

À pauta tradicionalmente econômica, assistencial e corporativa do segmento 

dos professores, incorporaram-se, ao longo dos anos, reivindicações relativas às 

políticas educacionais que afetam a todo o povo, em particular suas camadas mais 

pobres, destacando-se os professores como porta-vozes em defesa da educação 

pública.  

 

 

2.4 A CONSOLIDAÇÃO DA CPB COMO CENTRO AGLUTINADOR DO 

PROFESSORADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Como se viu, a partir de 1979, com a retomada das greves do professorado, a 

CPB começa a ser impactada pela ocorrência dessas mobilizações e seu modelo de 

organização também começa a ser questionado. Embora, desde a sua fundação, 

ainda como uma confederação de professores primários, a CPB tivesse mantido a 

tradição de realização de congressos anuais, esses eventos não deliberavam sobre 

a eleição da diretoria da entidade.  

A emergência de um sindicalismo baseado na participação mais ampla das 

bases dos trabalhadores, as greves com grandes assembleias, a criação dos 

comandos de greve e outras novidades, acabaram por questionar, não só a ação 
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política da CPB – que passou a assumir um papel reivindicatório mais ativo e de 

apoio às mobilizações docentes – mas também o modelo sindical de cúpula e 

centralizado da Confederação. 

Os embates ocorridos, quando da frustrada tentativa de criação da UNATE, 

foram elementos importantes para a abertura do debate sobre a democratização da 

CPB e de suas instâncias decisórias, em particular a sua diretoria, aproximando a 

entidade nacional daquilo que já se praticava no plano regional das associações; 

como também dos sindicatos que se criavam, sob a forma de ―uniões‖, ―sociedades‖ 

e ―centros‖ de professores, naquele momento. 

Nominalmente falando, a posse do ex-presidente do CPERS (1974-1979), 

Hermes Zaneti, foi o marco dessa mudança na CPB. Sua presença à frente da 

entidade sinalizaria uma nova mudança estatutária, consolidando a representação 

da Confederação frente a todo o magistério da educação básica, já preconizada 

desde 1973. A CPB também passou a aceitar a filiação de mais de uma entidade por 

Estado, o que até então não era permitido, e abriu espaço para os presidentes das 

organizações estaduais participarem mais intensamente da sua vida interna. 

Do ponto de vista político, o presidente e seus apoiadores encontravam-se 

numa posição intermediária entre os representantes do Novo sindicalismo (os 

autênticos) e os sindicalistas tradicionais. A amplíssima maioria dos chamados 

sindicalistas ―autênticos‖ engajou-se na construção do PT. Os demais dividiram-se 

entre as várias siglas que surgiram com a reorganização partidária do início dos 

anos 1980. 

Hermes Zaneti assumiu uma postura ativa à frente de algumas reivindicações 

centrais, que moldariam o perfil da categoria profissional dos professores públicos. 

Destacam-se a luta pela aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho e 

pelo estatuto do magistério, sendo que esta somente se consolidaria em cada ente 

da federação num ritmo distinto, conforme as realidades regionais. O presidente da 

CPB não abdicaria da intervenção político-partidária, tendo ingressado no PMDB, 

pelo qual conquistaria uma vaga na Câmara dos Deputados. 

Entre a sua eleição como deputado federal (novembro de 1982) e a posse 

(março de 1983), aconteceu o XVI Congresso da Confederação de Professores do 

Brasil, na cidade de Natal/RN, entre os dias 20 e 25 de janeiro de 1983. O 

Congresso foi dedicado ao educador Anísio Teixeira e teve como lema ―Educação e 

Realidade‖. 
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O Congresso debateu o tema da unidade, apontando a necessidade de 

unificação das lutas sindicais e populares sob as bases de um programa mínimo e 

um plano de ação comuns, conforme noticiou o CPB NOTÌCIAS (jan/1983), e refletiu 

o fortalecimento da Confederação, incorporando algumas das novas entidades e 

dirigentes vinculados ao Novo sindicalismo. Foi o caso do CEP do Rio de Janeiro.  

A CPB fez novas e importantes mudanças estatutárias. Dentre elas, a sua 

diretoria passou a ser eleita no congresso nacional da entidade, sua instância 

máxima, composto por representantes eleitos nas bases das entidades filiadas. Essa 

mudança sinalizava a abertura da confederação e tinha por objetivo atrair para sua 

órbita novas filiações, como foi o caso da UTE de Minas Gerais, que ocorreu ainda 

no segundo semestre daquele mesmo ano. 

Zaneti foi reconduzido à presidência, por aclamação, refletindo a hegemonia 

do seu grupo e dos setores históricos da CPB, exercendo a presidência e a função 

de deputado federal, concomitantemente. Naquela gestão (1983-1985) a CPB 

amplia o seu protagonismo e articula a intervenção em fatos gerais da vida política 

nacional com as questões vinculadas às reivindicações da categoria profissional. A 

agenda política nacional vai se fazer presente, com muita força, na ação da CPB e 

de suas entidades filiadas. 

A ação política da Confederação teria, no mandato do parlamentar, uma 

referência institucional importante. Como deputado, o professor gaúcho foi titular da 

Comissão de Educação e Cultura, teve participação ativa na campanha das diretas e 

votou contra todos os decretos-leis de arrocho salarial.  

―Eu era uma tribuna a serviço da CPB na Câmara. Eu era um presidente a 

serviço dos princípios defendidos na tribuna da Câmara como presidente da CPB‖, 

rememorou Hermes Zaneti, de forma sintética, acerca do significado de sua trajetória 

parlamentar (2018, ENTREVISTA, p. XX). 

O XVII Congresso da CPB aconteceu na cidade de Criciúma/SC, no período 

de 16 a 21 de janeiro de 1984. A campanha das diretas começava a ganhar fôlego e 

viria a tomar conta do país. O evento teve como lema ―Política educacional e a 

organização dos professores‖ 

Durante os preparativos do Congresso, um acidente automobilístico vitimou 

um grupo de educadores que compunha a Comissão Organizadora do evento. 

Dentre eles estava Thereza Noronha de Carvalho, ex-presidente do CPERS (1966-
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1968 e 1970-1972) e também ex-presidente da CPB, entre 1972 e 1978 (OLIVEIRA, 

2017) 

Além de Thereza, morreram Arlete Maria Casa Nova Moreira e Lealcino 

Santos, todos envolvidos na organização do Congresso, além de um quarto 

passageiro (WONGHON, 2017, p. 79-80). 

Naquela reunião de trabalhadores surgiu, pela primeira vez, o debate sobre a 

filiação da CPB a uma central sindical, a CUT. Mas a proposição foi rejeitada. 

Durante o Congresso, uma caminhada com milhares de professores foi realizada, 

atravessando as ruas de Criciúma. A manifestação reclamava por ―diretas, já‖ e foi, 

senão a pioneira, uma das primeiras manifestações organizada exclusivamente por 

uma entidade de trabalhadores na campanha que sacudiria o país.  

O episódio foi tratado da seguinte maneira por um dos seus participantes: 

 
No nosso congresso de Criciúma teríamos feito a primeira passeata 
pública de expressão, em defesa das diretas já. E, hoje ainda, já me 
lembrando que você viria aqui, eu estava pensando sobre a diferença 
na conjuntura daquele momento para hoje. Não se tinha internet, não 
se tinha o sistema de comunicações que se tem hoje. Você pode 
fazer ideia do valor daqueles, creio, cinco mil professores presentes 
em Criciúma? Se distribuindo nas salas de aula de todo o país em 
defesa das eleições diretas? O valor disso, ainda, algum dia, a 
história há de fazer justiça. A mobilização dos professores naquela 
passeata de Criciúma e, a partir daí, o engajamento do magistério 
brasileiro na mobilização pelas diretas já. Em função disso eu, como 
presidente da CPB, fui convidado depois para o comício do Rio de 
Janeiro com o Brizola e o pessoal. Fui com o Ulisses ao Crato, lá no 
interior do Ceará, mas não por mim, mas pelo magistério. Acho que a 
liderança política nacional tomou em suas mãos aquilo que não era 
só legitimidade delas.  (ZANETI, 2018, ENTREVISTA, p. XX e XXI). 
 

 

No dia 25 de abril daquele ano, Zaneti votou a favor da emenda constitucional 

que restabelecia a volta imediata das eleições diretas para presidente da República. 

A emenda, no entanto, foi derrotada no plenário da Câmara, não alcançando o 

quórum qualificado por apenas 22 (vinte e dois) votos e, desta forma, não foi levada 

à apreciação do Senado. 

O sindicalismo brasileiro, que atuou unificadamente na campanha pela volta 

das eleições diretas, se dividiria, no entanto, frente ao resultado adverso na Câmara. 

O Partido dos Trabalhadores engajou-se na campanha pelo boicote ao Colégio 

Eleitoral. Seu braço sindical, a CUT, realizou mobilizações e tentou retomar a 

campanha pelas diretas, com uma marcha em Brasília no segundo semestre, mas 
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essa iniciativa restou frustrada. Já os partidos comunistas (PCB, PCdoB e MR-8), 

abrigados na Conclat, apoiaram a candidatura de Tancredo Neves. 

No dia 15 de janeiro de 1985, alguns deputados dissidentes do PT 

contrariando a posição de boicote ao Colégio Eleitoral, compareceram e votaram em 

Tancredo Neves. Por essa razão foram expulsos da legenda Bete Mendes e Aírton 

Soares, de São Paulo, e José Eudes, do Rio de Janeiro (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 15.01.2005).  

Hermes Zaneti também apoiou o candidato das oposições. Da bancada 

petista que seguiu a orientação partidária e boicotou a votação indireta, fazia parte 

também o professor Luiz Soares Dulci, fundador e primeiro presidente da UTE de 

Minas Gerais. 

Apenas dois dias depois, instalou-se o XVIII Congresso da CPB, na cidade de 

Vitória/ES. O Congresso estendeu-se do dia 17 ao dia 25 de janeiro e a CPB 

contava, naquele momento, com 28 (vinte e oito) associações filiadas em todos os 

Estados e territórios do país. Seu caráter de organização nacional estava 

consolidado e, conforme informa Julian Gindin (2013), a Confederação possuía mais 

de uma entidade filiada em Estados como Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Piauí e 

Pernambuco. Suas entidades filiadas haviam saltado de 76.000 (setenta e seis mil) 

associados, em 1978, para 295.000 (duzentos e noventa e cinco mil) naquela 

atividade congressual de 1985. 

O encontro rejeitou, pela segunda vez, a filiação a uma central sindical, 

conforme desejavam os representantes da CUT. No entanto, para a presidência da 

entidade foi indicado o então vice-presidente da CPB e liderança do Centro dos 

Professores de Goiás (CPG), Niso Prego, filiado ao PT e próximo daquela central 

sindical. A indicação de Niso Prego deu-se por acordo entre as forças políticas, que 

compuseram uma chapa única.  

Niso Prego liderou a CPB no período inicial dos governos da Nova República 

e sua gestão incorporou um método novo de mobilização capitaneado pela 

Confederação: a realização de dias de mobilização e paralisações nacionais da 

categoria dos professores públicos. Até então, as principais mobilizações eram 

realizadas nos Estados, ainda que muitas delas tivessem reivindicações comuns.  

As jornadas nacionais que a CPB passou a conduzir, a partir de então, 

constituíram-se num elemento importante para a construção de uma identidade 

profissional comum do professorado, mas, também, de afirmação do papel desse 
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sujeito coletivo na defesa das bandeiras do ensino público e gratuito, estabelecendo 

o magistério da educação básica como um porta-voz destacado das questões 

educacionais no Brasil. 

Ainda sob a presidência de Niso Prego, ocorreu o XIX Congresso da CPB, de 

16 a 22 de janeiro de 1986, na cidade de João Pessoa (PB). O Congresso teve 

como lema ―A Constituinte e a Constituição que queremos‖ e pautou com destaque a 

discussão das propostas relacionadas à política educacional.  

O Ministro da Educação, Marco Maciel, participou de uma sessão do 

Congresso. O Congresso elaborou um ―programa mínimo operacionalizável para 

1986‖, conforme noticiou o CPB NOTICIAS (jan/1986), com quatro eixos temáticos 

principais: i. Princípios para uma política educacional, que se desdobrava nas 

propostas de democratização do ensino, de uma matriz curricular que contemplasse 

as ciências sociais e da natureza, respeitando a diversidade regional, e valorização 

da pré-escola; ii. Política Nacional; iii. Política sindical e iv. Planos de luta. O 

Congresso decidiu ainda pela realização de uma paralisação nacional da categoria, 

que se concretizou em 17 de abril daquele ano, que foi um marco na ação da 

entidade e de suas filiadas. 

O Congresso também rejeitou a filiação a alguma das centrais sindicais por 

1048 (mil e quarenta e oito) a 929 (novecentos e vinte e nove) votos. Niso Prego 

defendeu encaminhamento favorável à filiação, sem, no entanto, tomar partido entre 

CUT e Conclat, por entender que não se tratava de uma questão de sigla, mas de se 

analisar a objetividade das propostas de cada Central (idem). 

Em setembro daquele ano seria estabelecido um conflito entre a diretoria da 

CPB e o governo brasileiro, devido ao fato das autoridades do Poder Executivo 

negarem-se a conceder visto de entrada no Brasil para uma delegação de 

professores do Sindicato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O 

estabelecimento e manutenção de relações internacionais era uma tradição, pelo 

menos desde 1962, quando a ainda CPPB filiou-se à Confederação Mundial das 

Organizações de Profissionais de Ensino (CMOPE). 

A entidade nacional mantinha relações fraternais com o sindicato soviético e, 

no ano anterior, havia sido realizado um intercâmbio, com a ida de dirigentes 

sindicais brasileiros àquele país, dentre eles o seu presidente. A negativa do 

governo brasileiro motivou protestos e o envio de uma moção do Conselho de 

Entidades da Confederação, reunido no dia 7 de setembro de 1986 (CPB, 1986). 
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Em novembro de 1986 ocorreram eleições para governadores de Estado, 

senadores, deputados estaduais e federais. O PMDB obteve uma vitória 

incontestável, sendo beneficiado pelos efeitos iniciais do Plano Cruzado na redução 

da inflação. À exceção do Estado de Sergipe, o PMDB elegeu todos os demais 

governadores naquele pleito, a grande maioria dos senadores e deputados.  

A CPB, por sua vez, envolveu-se diretamente na eleição de deputados para o 

Congresso Constituinte e para as assembleias legislativas estaduais. Por decisão do 

Conselho de Entidades, o jornal CPB NOTÍCIAS de outubro/1986 abriu-se para 

apresentar os candidatos vinculados à CPB que se candidataram naquele ano.  

Da diretoria eleita para o biênio 1985/1987, nada menos que três membros se 

elegeram naquele ano. Hermes Zaneti foi reeleito deputado federal pelo PMDB/RS; 

o vice-presidente, Godofredo Pinto, elegeu-se deputado estadual pelo PSB/RJ e 

Gumercindo Milhomem, vice-presidente para a região sudeste, elegeu-se deputado 

federal pelo PT/SP. Outros líderes alcançaram sucesso na eleição, dentre eles, 

Paulo Delgado, fundador e dirigente da UTE de Minas Gerais, elegeu-se deputado 

federal pelo PT daquele Estado. 

De 18 a 22 de janeiro de 1987 teve lugar, em Porto Alegre (RS), o XX 

Congresso da CPB. Os debates políticos centrais seguiram em torno dos temas 

educacionais, da Constituinte e da filiação a uma central, sendo a filiação à CUT, 

desta vez, rejeitada por apenas 57 (cinquenta e sete) votos. 

A mesa de abertura do congresso contou com a presença de especialistas em 

educação e convidados internacionais, dirigentes de outras organizações sindicais 

dos professores. As resoluções, no entanto, foram hierarquizadas pelos temas da 

política nacional, em particular pelas questões econômicas que afligiam o conjunto 

da população e propostas gerais com vistas à Constituinte. Os delegados 

deliberaram, dentre outros temas, pela exigência do piso nacional equivalente ao 

salário mínimo calculado DIEESE e pela denúncia da manipulação no cálculo dos 

índices inflacionários, pelos direitos de sindicalização e de greve dos servidores, 

pela liberdade e autonomia sindicais. 

A reunião elaborou um extenso programa geral de interesse das classes 

trabalhadoras. Esse programa abordou uma gama diversificada de assuntos, dentre 

eles a proposta de não pagamento da dívida externa, o rompimento das relações 

com FMI, a estatização do sistema financeiro, uma reforma agrária ampla e massiva 
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sob controle dos trabalhadores, questões relacionadas à reorganização do Estado 

brasileiro, à política habitacional, dentre outras. 

O plenário refletiu o acirramento da disputa entre setores cutistas e não 

cutistas. Tomaz Wonghon, do grupo de sindicalistas ligado a Zaneti, foi eleito 

presidente, ao vencer uma convenção prévia realizada durante o Congresso, tendo 

como opositor, apoiado pelos sindicalistas do PT, o então presidente da CPB, Niso 

Prego, de Goiás. Uma chapa unitária foi formada a partir da proporção de votos 

obtida por cada candidato.  

O professor Wonghon relata tais acontecimentos nos seguintes termos: 

 
Este congresso foi realizado aqui em Porto Alegre e no Gigantinho, 
que é o palco do meu clube favorito, o Internacional. Então, na minha 
cidade, no ginásio de esportes do meu clube, eu fui eleito presidente 
da Confederação. Houve disputa sim. Havia ali duas posições. 
Companheiros do PT, que já se organizavam e disputavam o espaço, 
tinha também um grupo de companheiros em que alguns tinham 
filiação partidária, outros não. Eu era um que não tinha. Eu tinha 
intensa participação sindical, mas não tinha filiação partidária. E 
tínhamos também companheiros que faziam parte de outros 
segmentos da esquerda, PCB, PCdoB, que não estavam nitidamente 
aliados ao PT, evidente, nem também nitidamente aliados, senão 
que próximos, a esse grupo de companheiros que não tinham filiação 
partidária. 
A disputa se deu em dois sentidos. O primeiro sentido foi na 
formação da nossa chapa, estávamos montando por critérios de 
representação na categoria, nacionalmente, de lideranças que 
pudessem atender aos trabalhos que nós estávamos imaginando 
realizar na Confederação. Os companheiros de PC e PCdoB 
manuseavam critérios de identificação ideológica, e queriam, na 
nossa chapa, participar com uma força superior à representação que 
eles tinham na categoria, e também numa, digamos assim, numa 
representação de capacidade de trabalho superior ao que era 
conhecido e apresentado pelos companheiros. Do outro lado, a 
chapa dos companheiros petistas se organizava segundo os seus 
critérios, os seus reconhecimentos, e se organizava autonomamente. 
O primeiro embate foi definirmos qual seria a nossa chapa e foi um 
embate duro, porque os companheiros estavam forçando uma barra 
que nós não poderíamos segurar junto com a categoria, de justificar 
determinados nomes.  
Aí o companheiro Hermes Zaneti foi importante. Ele me chamou para 
um canto e disse assim: ‗Tomaz, se tu precisares coloca o meu nome 
em qualquer posição nesta Chapa, mas não abrimos mão de monta-
la segundo os critérios que nós temos de montar uma chapa que 
tenha componentes com representatividade na categoria e com 
capacidade de trabalho para executar as tarefas que nos são 
impostas‘. Eu me enchi de razão, bati na mesa e disse: ‗a nossa 
chapa é esta aqui, oferecemos tais e tal e tal espaço para os 
companheiros do PCB e do PCdoB que reivindicaram espaço‘. Nós 
nunca negamos que eles não devessem ocupar espaço. Tranquilo. 
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Ao final foi aceito, montamos a nossa chapa e aí foi por embate de 
voto. Mas a CPB, nessas votações, ela teve, inteligentemente, a 
proporcionalidade. De tal sorte que o número de votos conquistados 
pelos companheiros que montaram a chapa petista e a nossa chapa 
se traduziu numa chapa aonde eu fui o presidente, por exemplo, e o 
Agamenon foi vice.  
[...]  
Então, a proporcionalidade mesclou essa participação, aonde nós 
tivemos na nossa chapa a maioria de postos porque tivemos a 
maioria de votos. Mas foi uma chapa onde houve esses dois 
embates. Primeiro o debate interno para a composição da chapa e 
depois o debate para a disputa mesmo de voto no plenário do 
congresso (WONGHON, 2018, ENTREVISTA, XXVI e XXVII). 

 

A gestão de Wonghon, que se estenderia até o início de 1989, seria marcada 

pela intervenção da Confederação no processo da Assembleia Nacional 

Constituinte. Durante o ano de 1987 intensificaram-se os debates sobre a 

elaboração da nova Carta e a formulação de um programa educacional dominou boa 

parte das atividades da entidade. No dia 9 de abril a CPB participou de um ato 

público no Salão Negro da Câmara dos Deputados, como parte do lançamento da 

campanha pelo ensino público e gratuito. 

Naquele ato foi entregue a proposta de Emenda Popular patrocinada pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. A CPB foi responsável por conseguir 

a maioria das assinaturas, 195.186 (cento e noventa e cinco mil cento e oitenta e 

seis), conforme divulgado em seu periódico, de um total de 279.013 (duzentos e 

setenta e nove mil e treze) assinaturas coletadas, conforme Wonghon (2017, p.192), 

que teria alcançado a Emenda ―Ensino Público e Gratuito‖ catalogada com o número 

49. Entre 19 e 23 de julho a CPB patrocinou a I Conferência Nacional de Educação, 

que teve como lema ―A escola que interessa à classe trabalhadora‖. 

 

2.4.1 A filiação à CUT e a constituição da CNTE 

 

Os congressos da CPB, ocorridos de 1988 a 1991, foram fundamentais na 

construção de uma nova moldura da entidade. O XXI Congresso aconteceu em 

Brasília (DF), de 16 a 21 de janeiro de 1988, e teve como lema ―Educação: 

participação e compromisso. Valorização da escola pública‖. 

Durante o Congresso ocorreu um profícuo debate sobre questões 

educacionais, relatado em outra seção deste trabalho. No entanto, o evento foi 

marcado por muita tensão entre as forças políticas participantes e as reuniões do 
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Conselho de Representantes realizadas às vésperas do Congresso quase 

registraram agressões físicas (WONGHON, 2017, p. 53). 

Em plena abertura congressual, representantes de 15 (quinze) entidades 

filiadas solicitaram a sua suspensão e a instalação do Conselho de Representantes, 

isso com as atividades congressuais, instância máxima da entidade, em pleno 

andamento.  A ―manobra‖, conforme descrito pelo então presidente Tomaz Wonghon 

(2017, p. 53 e seguintes), seria contornada com a instalação do Conselho somente 

após a sessão de abertura.  

Numa reunião que atravessou a madrugada e na qual foram averiguadas 

todas as atas de eleição dos delegados ao encontro, acabou por serem afastadas as 

denúncias de fraude e a reunião deliberativa pôde transcorrer com relativa 

tranquilidade.  

Assim, conforme relata o professor Tomaz, para este trabalho: 
 

Declarei o resultado da votação e convoquei o conselho de entidades 
para dez minutos após o fim daquela sessão plenária. Tchau. 
Despachei no próprio requerimento e devolvi para eles. Então, ali já 
foi tentado o golpe para transformar o palco de decisão do congresso 
para o conselho de entidades e quem sabe arrumar alguma situação 
que o congresso não acontecesse (WONGHON, 2018, 
ENTREVISTA, p. XL). 

 

Mas essa situação, aparentemente, afastou o então presidente da CPB de 

parte do grupo que lhe dava sustentação na direção da entidade. O pano de fundo 

de toda a discórdia era o debate sobre a filiação à CUT. Esse fato, sem dúvida, tem 

importância nos rumos da organização e será tratado nesta seção. Mas os debates 

congressuais não se restringiram a esse tema. 

Havia, em diversos setores da sociedade civil, muitas expectativas com o 

processo da Assembleia Constituinte. Os congressistas dedicaram-se ao debate da 

redemocratização do país e firmaram posição pela convocação imediata, logo após 

o término dos trabalhos da Constituinte, de eleições livres, diretas e gerais, em todos 

os níveis.  

Apontaram, também, as medidas necessárias para a remoção do chamado 

―entulho autoritário‖ do regime militar, que seguia vigente, defendendo bandeiras em 

torno da defesa dos direitos e das liberdades democráticas, dentre elas: o direito de 

greve, o fim da lei de imprensa, a liberdade e autonomias sindicais, o fim da tutela 
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militar e dos aparelhos de repressão, como o Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS) e o Serviço Nacional de Informações (SNI) (CPB, 1988). 

Os representantes também adotaram diversas deliberações acerca de uma 

campanha de denúncias e pelo não pagamento da dívida externa, em defesa de 

uma auditoria pública e da unidade latino-americana e caribenha contra a dívida, 

campanha que seria levada às escolas e massificada frente à população. 

No campo das lutas econômicas da categoria, os delegados também 

aprovaram uma campanha salarial nacional unificada, a reivindicação de uma data-

base unificada de reajuste para os professores e indicaram a realização de uma 

greve nacional da categoria (Idem). 

Com toda essa gama de discussões, o Congresso travou, ainda, o debate 

sobre a filiação a uma central. O debate revelou-se acalorado e o tom agitadiço das 

falas em plenário, próprio das discussões em encontros sindicais, expôs as 

diferenças entre as diversas correntes políticas presentes naquele instante, quanto a 

diversos temas. 

Dentre os assuntos em contenda, destacam-se a concepção sindical e o tema 

da unicidade, as discussões relacionadas ao sindicalismo na Constituinte, dentre 

eles a adoção das premissas da Convenção 87 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), defendida pelos cutistas. Os membros da CUT entendiam que a 

Convenção 87 daria ao movimento sindical liberdade e autonomia para se organizar, 

ao passo que os setores críticos à proposta a denunciavam por resultar na divisão 

dos sindicatos e quebra da unicidade definida em lei. Nesse sentido, atacavam a 

CUT por colocar os sindicatos sob o risco do divisionismo. 

A favor da filiação à CUT interveio o professor Delúbio Soares, do Centro dos 

Professores de Goiás, militante filiado ao Partido dos Trabalhadores: 

  
Quero aqui dizer com muita tranquilidade porque me inscrevi para 
defender a filiação da CPB à nossa Central Única dos Trabalhadores, 
que alguns companheiros estão vaiando, mas hão de convir que 
quem enfrenta a UDR [União Democrática Ruralista], o ―Centrão‖, e o 
empresariado nacional, na Constituinte. [...] Quero dizer com maior 
tranquilidade aos companheiros que hoje são contra a filiação à CUT 
que eles não propõem a organização dos trabalhadores. É fácil 
pregar filiação ao nada porque o comodismo é mais fácil. É mais fácil 
jogar no atraso do que no avanço do operariado e da classe 
trabalhadora brasileira. [...] A Central Única dos Trabalhadores, 
desde a sua fundação, foi contra o Colégio Eleitoral, que os 
companheiros foram a favor. A CUT denunciou o Plano Cruzado, que 
companheiros apoiam. A CUT denunciou as manobras de Sarney. É 
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por isso que convidamos o plenário e todos os trabalhadores da 
educação a marcharmos juntos para mudarmos a educação e a 
situação do povo brasileiro (CPB NOTÍCIAS, 1988). 

 

Agamenon Vieira da Silva, de Alagoas, reforçou a proposta, dirigindo-se às 

delegações ―independentes‖, influenciadas por Zanetti e Wonghon, que até aquele 

momento indicavam-se neutras quanto à filiação a uma Central: 

 
Companheiros, queremos vos falar, aos professores que não tem 
uma Central Sindical para defender. Eu queria me dirigir agora aos 
companheiros da combativa entidade CPERS do Rio Grande do Sul, 
aos companheiros da APP Paraná, que vocês não fossem na onda 
desses que estão dizendo que não tem partido político e querem 
colocar as siglas dentro de uma unidade mascarada. Quero falar 
para todas as entidades presentes aqui, que voltem questionado, que 
abram discussão a nível nacional. Que vocês voltem dizendo que a 
CPB está filiada a Central Única dos Trabalhadores e que agora 
vamos lutar unidos (CPB NOTÍCIAS, 1988). 
 

Em contradita, rejeitando a filiação à CUT, expressou-se o professor Amarílio 

Ferreira Júnior, vinculado ao PCB, também em tons bastante fortes, da seguinte 

forma: 

Os professores são contra a filiação neste momento histórico que a 
sociedade vive, a uma Central que vai dividir, que vai produzir 
fraturas irreversíveis na maior entidade dos professores públicos 
deste país. Companheiros, as classes dirigentes deste país, que 
historicamente sempre massacraram, espezinharam os 
trabalhadores brasileiros, volta agora neste momento, na Assembleia 
Nacional Constituinte, com o apoio dos companheiros da CUT, do PT 
e apontando a divisão através de uma emenda à Constituição, que 
propõe a pluralidade sindical. A CUT e o PT propõem nesse 
momento a pluralidade sindical nada mais nada menos que com o 
Centrão, com a burguesia deste país, a serviço dos grandes 
monopólios nacionais e estrangeiros, com o governo Sarney e com 
os grandes exploradores deste país. Portanto, a prática de Central 
Única dos Trabalhadores está a serviço da burguesia. [...] Essa 
postura de virar as costas para os trabalhadores que usam o 
microfone, contra o XXI Congresso da CPB, é uma prática herdada 
dos senhores de terra da Roma Antiga, que virava as costas para a 
plebe porque era anti-povo, porque era explorador. [...] E vocês 
fazem a divisão, a prática das elites. Na República Velha, 
companheiros, o latifúndio também fazia o seu discurso em praça 
pública, virando as costas para os trabalhadores (CPB NOTÍCIAS, 
1988). 

 

Cláudio Gomes Fonseca, à época membro do PCdoB, também contrário à 

filiação, assim se pronunciou: 
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Companheiros, o líder do Centrão, nada mais nada menos que o 
Robertão Cardoso Alves, fez a emenda apoiando a CUT, porque 
sabe que esses companheiros já dividiram o movimento sindical e 
agora se propõem a dividir o movimento dos professores. [...] Se 
esses companheiros são tão combativos, tão aguerridas na luta, por 
que será que recebem apoio, como receberam em Guariba do 
Senhor Paulo Maluf, que apoiou a Regional da CUT, através do 
senhor José de Fátima? Já que os companheiros, ao proporem a 
estrutura de movimento sindical, o paralelismo sindical, a divisão do 
movimento sindical, será que estão contribuindo mesmo para a 
unidade do movimento sindical, companheiros? (CPB NOTÍCIAS, 
1988). 

 
Em resposta, Gumercindo Milhomen Neto, filiado ao PT, contra-argumentou: 
 

Prezados delegados, congressistas. Pode ter causado surpresa a 
muitos, mas eu já esperava por isso, porque ao longo dos anos de 
experiência de congressos da Confederação de Professores do 
Brasil tenho visto como que muitos adversários, quando não tem os 
argumentos suficientes para enfrentar aquele que é adversário 
naquele momento, inventa um castelo, um moinho e passa a lutar 
como um Dom Quixote contra um monstro que não existe. Assim é 
que hoje vemos aqui, para o espanto de todo o Brasil, se soubesse 
dessa argumentação de que a CUT é ligada ao Maluf, de que a CUT 
é ligada ao Centrão. [...] E o que é essa Central Única dos 
Trabalhadores, que esses companheiros que estão aqui querem ver 
a CPB filiada? É a mesma entidade que foi construída com a mesma 
prática que esses companheiros que hoje trazem essa proposta 
ajudaram a construir a CPB. Quando começamos a militar na CPB, 
ela não tinha congressos desse tamanho. Os congressos não eram 
deliberativos. A diretoria era eleita por um conselho formado apenas 
pelos presidentes das entidades. Companheiros, foram as nossas 
propostas que levaram à democratização do Congresso, Conselho, 
redemocratização de nossa entidade e também a democratização 
das resoluções desses congressos, que estão fazendo com que a 
CPB seja efetivamente uma entidade de representação dos 
professores de todo o Brasil (CPB NOTÍCIAS, 1988). 

 
Apesar da acidez do debate, foi realizada a aferição dos votos e chegou-se a 

um resultado consensual e aceito por todos, naquele momento. A apuração da 

votação acabou adentrando pela madrugada do último dia do Congresso e foi assim 

relatada em notícia de capa no jornal da entidade: 

 
As votações em plenário eram por cartão de voto, mas o regimento 
previa votação em urna, em caso de dúvida. Os 201 cartões 
levantados a mais, pela filiação, não deixavam dúvidas, no entanto, 
as lideranças, na mesa de trabalho, definiram-se consensualmente 
pela contagem voto a voto, na urna. Uma comissão central composta 
de delegados ―simpatizantes da filiação‖ em igual número de 
delegados ―simpatizantes da não filiação‖, coordenada por Vanessa 
Graziottin e João Antônio Cabral Monlevade, organizou e executou o 
processo de votação, com a colaboração de fiscais de uma e outra 
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posição. Este processo, iniciado nos primeiros minutos do dia 21, 
encerrou-se às sete e trinta da manhã, com o anúncio do resultado: 
2539 votantes, 1351 votos pela filiação e 1150 pela não filiação. 
Também foram computados 25 votos nulos e 13 em branco (CPB 
NOTÍCIAS, 1988). 

 

O resultado da votação, por pequena diferença, mas com margem suficiente à 

proposta de filiação à CUT, só se mostrou possível pelo deslocamento de um grupo 

de delegados influenciados pelo presidente da entidade, Tomaz Wonghon e outros 

sindicalistas daquele campo sindical. 

De acordo com palavras do então presidente da entidade, naquele 

 
[...] congresso que se realiza para a filiação eu já tinha... primeiro, eu 
tinha posição. Eu era favorável à filiação da Confederação a uma 
central sindical. [...] À Central Única dos Trabalhadores. [...] Eu era 
favorável em primeiro lugar, porque a Central Única dos 
Trabalhadores, embora tivesse um forte matiz de influência do 
Partido dos Trabalhadores, agregava também outros líderes políticos 
com diferentes filiações partidárias. Me lembro de um vereador de 
Goiás que era professor e participava da CUT, me lembro de outras 
lideranças. Noutras centrais eu lembrava, reconhecia e identificava 
algumas figuras de posturas bastante pelegas e safadas, que não 
mereciam nenhuma credibilidade. Se, por um lado, podia ter o receio 
de que a central, então pensada, pudesse expressar participação 
hegemônica de um partido político, (receio que depois acabou se 
confirmando, no passar dos anos), por outro lado não trazia 
confiança figuras como Joaquinzão, como... vou perder a memória 
agora de me lembrar, mas tinha várias figuras que eram... Magri, Ari 
Campista, que eram, nitidamente, de atuação num campo 
desfavorável à organização dos trabalhadores, que eram dum campo 
direcionado a interesses particulares e a interesses de patrões 
(WONGHON, 2018, ENTREVISTA, p. XXXVIII e XXXIX). 

 

Roberto Felício analisou, nos seguintes termos, o resultado e a vitória obtida 

pelo seu agrupamento: 

 
Nós perdemos no Congresso de 84 e conseguimos a filiação, 
pulando aí um pedaço da história, finalmente, em Brasília, em janeiro 
de 1988, quando o presidente era o Tomaz Wonghon, e o pessoal do 
Rio Grande do Sul fez esse movimento. Nós podemos também 
admitir que foi um movimento tático. O que passou pela cabeça deles 
cabe a eles também dizer, mas eles tiveram percepção de que: 
‗Olha, não vai ter mais jeito aqui‘. Então, eles também acabaram se 
somando, quer dizer, no mínimo eles não criaram obstáculo para que 
a tese de filiação fosse vencedora. E, por uma diferença pequena de 
votos, nós conseguimos a filiação em 88 (FELÍCIO, ENTREVISTA, p. 
LXXII). 
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Desta forma, depois de debater em cinco congressos consecutivos, 

finalmente, a CPB, por decisão dos representantes presentes àquele Congresso, 

filiou-se à Central Única dos Trabalhadores. De um lado, a votação revelou o avanço 

das posições do PT e da CUT no interior da entidade, mas a filiação não ocorreria 

sem o deslocamento de parte dos delegados que, outrora, se colocaram contra e 

criaram obstáculos à filiação, particularmente o grupo ligado aos gaúchos Hermes 

Zaneti e Tomaz Wonghon. 

A aceitação da resolução congressual, no entanto, não foi pacífica. Passado o 

Congresso, o debate seguiria nas bases de algumas entidades estaduais filiadas e 

chegaria ao Conselho de Entidades da CPB, que se reuniu nos dias 11 e 12 de 

março de 1988. Naquela reunião, o Professor Rui Oliveira, em nome de outras 

lideranças da Bahia, cuja Associação era hegemonizada pelos militantes do PCdoB, 

inconformados com o resultado do Congresso, apresentou, na abertura dos 

trabalhos do Conselho, a seguinte declaração e solicitou o seu registro em ata: 

 
Os professores do Estado da Bahia vem de público, através de sua 
entidade representativa, Associação dos Professores Licenciados da 
Bahia – APLB, que através de suas instâncias, Conselho da APLB e 
Assembleia Geral, realizados no dia dezenove de março de hum mil 
novecentos e oitenta e oito, onde cerca de três mil professores 
aprovaram protesto e repúdio pelas fraudes e irregularidades 
constatadas no XXI Congresso Nacional de Professores, ocorrido em 
Brasília, no período de dezesseis a vinte e hum de janeiro do 
corrente ano, bem como estranhar e exigir esclarecimento de setores 
da Diretoria da Confederação de Professores do Brasil, que 
passando por cima do Estatuto da CPB, na medida em que 
permitiram que as pessoas não credenciadas tivessem acesso ao 
plenário do Congresso dos Professores, comprovado publicamente 
pela identificação e apresentação desses estranhos, tendo levado o 
Presidente por pressão, a suspender temporariamente, o Congresso. 
Ainda exigir da CPB, posições firmes sobre acordos ou 
entendimentos da CUT com os inimigos dos trabalhadores, no caso, 
o presidente Sarney ou a Fiesp, e estranham a aliança ocorrida entre 
a CUT com o Centrão visando aprovar o pluralismo sindical. Também 
contra os setores da diretoria e dentre eles, o Presidente, por terem 
os mesmos sido coniventes com a fraude generalizada, também 
comprovada através de comissão apuradora da CPB, que leu o 
relatório publicamente para dois mil e quinhentos professores (CPB, 
ATAS, 1988, p. 4-5). 

 

As questões envolvendo o XXI Congresso perpassariam outros pontos de 

pauta da reunião, levando o Conselho de Entidades a adotar uma resolução, 
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apresentada sob a forma de moção, pelo professor Antônio Carlos Ramos Pereira, 

da UTE-MG, nos termos a seguir: 

 
O Conselho de Entidades da Confederação de Professores do Brasil, 
em sua última reunião realizada nos dias onze e doze de março de 
hum mil novecentos e oitenta e oito, em Brasília, repudia a 
sistemática atitude de alguns companheiros em denegrir a CPB e 
seu XXI Congresso. Repudia também o desvirtuamento dos fatos, 
tentando classificar o XXI Congresso como fraudulento. Só 
enfrentaremos a difícil conjuntura que ora vivemos, com os ataques 
do Centrão na Constituinte, o arrocho salarial da política de Sarney, a 
volta ao FMI e a política de destruição da educação pública 
arquitetada pelos Governos dos Estados vinculados à ‗Nova 
República‘, se unificarmos nossas forças e nossa luta. O respeito às 
instâncias da CPB, criadas por nós mesmos, é fundamental, não 
procedem assim, críticas feitas por alguns companheiros que 
classificam o Congresso de Brasília de fraudulento. Todas as 
entidades participaram do XXI Congresso, colocamos nossas 
divergências e, consequentemente, como a vontade da maioria deve 
prevalecer numa entidade democrática, as teses majoritárias foram 
aprovadas. O Congresso Nacional como Instância máxima, 
estatutariamente, tem legitimidade para redirecionar, como melhor 
entender, a vida da CPB. Assim, a fraude, é desvirtuar os fatos, de 
acordo com as conveniências do momento reconhece ou não nossos 
fóruns de decisão, dos quais todos estamos representados e neles 
influímos. Não cabendo, pois, as explosões de inconformismo de 
alguns, aqui, na verdade, contribui muito mais com alguns padrões e 
o Governo do que com o fortalecimento de nossa entidade, a luta de 
todos os trabalhadores e por uma sociedade justa e igualitária (CPB, 
ATAS, 1988, p. 4-5) 

 

A moção obteve maioria, sendo aprovada com 21 (vinte e um) votos. Foram 

registrados 10 (dez) votos contrários e duas abstenções. 

Apesar da dureza das críticas, os sindicalistas ligados ao PCdoB, ainda em 

abril de 1988, lançariam a denominada ―Corrente Sindical Classista‖, como uma 

corrente no interior da CGT, mas já em processo aberto de ruptura com aquela 

Central e, em março de 1991, viriam a se desligar daquele agrupamento e 

ingressariam na CUT. 

O processo é assim descrito pelos militantes sindicais do PCdoB: 
 
CUT e a CGT disputavam a preferência dos trabalhadores — mas 
ambas apresentavam sérias deficiências. A primeira filiou um maior 
número de sindicatos, proclamava-se independente e classista, mas 
na prática era uma central partidarizada e sectária. A segunda, que 
pregava a reunificação do movimento sindical, com o passar do 
tempo foi tomada de assalto pelo sindicalismo de direita. A evolução 
do quadro político, [...] no entanto, provocou profundas alterações na 
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forma de atuação das duas centrais sindicais. Na CUT, a postura 
inicial de desprezo pela unidade foi atenuada. 
[...]  
Na CGT, surgiu o conceito de ―sindicalismo de resultados‖, apoiado 
no gangsterismo. Iniciava-se uma nova fase do sindicalismo 
brasileiro, com o surgimento de outras centrais sindicais. Mas a CUT 
firmava-se como a principal central brasileira. Entre as duas 
principais centrais sindicais, surgiu a Corrente Sindical Classista 
(CSC), estruturada por sindicalistas que atuavam na CGT. Em 
congresso realizado entre os dias 9 e 11 de março de 1990, no Rio 
de Janeiro, [...] a CSC decidiu ingressar na CUT (CTB, 2018). 

 

Naquele mesmo ano de 1988, de 28 a 31 de julho ocorreu a II Conferência 

Nacional de Educação patrocinada pela CPB. Em consonância com o debate 

realizado no XXI Congresso, a CPB desenvolveu a campanha em defesa da escola 

pública, ―Não deixe apagar um direito seu‖, conforme estampou o jornal CPB 

Notícias de julho de 1988. Destas iniciativas resultou uma manifestação em Brasília 

no dia 29 de agosto, às portas da votação da nova Constituição. 

Também naquele período ganhou novos contornos o debate sobre o caráter 

da entidade, se permaneceria como representação somente dos professores ou se 

abriria para a representação do conjunto dos trabalhadores em educação, debate 

que teve a militância cutista na vanguarda.  

No ano anterior, a CUT, apoiando-se numa proposta que propugnava a 

organização dos trabalhadores por ramo de atividade em contraposição à 

Consolidação das Leis do Trabalho – que estabelecia a organização por categorias 

profissionais – criou o seu Departamento Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(DNTE). 

A criação do departamento buscou agrupar, numa mesma estrutura 

organizativa, todos os trabalhadores que atuavam no ramo da educação no país, 

fossem do setor privado ou público, nas três esferas de governo, da pré-escola ao 

ensino superior, fossem eles professores, especialistas, orientadores, diretores, 

auxiliares ou técnicos administrativos. A ousada proposta buscava dar corpo a uma 

espécie de central unitária dos trabalhadores do ensino, debate que permeou alguns 

congressos no final da década de 1970. 

A estrutura do ramo seria parte orgânica do diagrama da Central e buscaria 

evitar a fragmentação sindical, de forma a aumentar o poder de organização e 

negociação dos trabalhadores. Traçado o objetivo, a filiação da CPB à CUT 
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cumpriria papel estratégico, por se constituir na maior entidade que englobava 

professores públicos no país.  

Mas, ao mesmo tempo, a Confederação poderia configurar-se num meio para 

alcançar esse objetivo de unificação ampla, na medida em que várias de suas 

entidades estaduais filiadas já congregavam, naquele momento, além dos 

professores, outros setores que compunham o ramo educacional. Para tanto, a 

entidade deveria adequar seus estatutos, passando a representar o conjunto dos 

trabalhadores da educação e não apenas os professores. 

Ademais, o debate era alentado pela perspectiva de que a nova Constituição 

pudesse avançar em remover da estrutura sindical brasileira a herança fortemente 

interventora do Estado, presente desde a década de 1930, na legislação trabalhista. 

A defesa da liberdade e autonomia sindicais era a posição assumida por grande 

parte dos sindicalistas, principalmente pela CUT, mas era também muito atacada por 

outros segmentos, por ser, supostamente, o caminho para uma fragmentação, ainda 

maior, da estrutura sindical brasileira. 

O debate ganhou corpo e tomou as páginas das publicações da CPB, 

conforme artigo assinado pelo DNTE da CUT: 

 
É inerente à luta dos professores a defesa da escola pública. [...] A 
função educativa é responsabilidade de todos que trabalham na 
escola pública, professores e funcionários, somos um conjunto que 
desenvolve um trabalho comum, apenas com funções diferenciadas. 
[...] Cabe à CPB, como instrumento de dessa da escola pública, 
unificar todos aqueles que nela trabalham. [...] Cabe à CPB abranger 
todos os trabalhadores da educação, para que com isso sua força 
aumente, e possa cumprir o papel histórico de sempre, e, 
intransigentemente, defender a escola pública. [...]  
Hoje, discute-se a forma de organização dos servidores públicos, e é 
consenso que eles devem ser os mais abrangentes (sic!) possíveis 
para evitar a fragmentação e a pulverização ainda existentes. No 
mínimo termos que construir nos nossos Estados sindicatos únicos 
dos trabalhadores em educação. Já existem entidades filiadas à CPB 
que congregam professores e funcionários de escolas (UTE, CPG, 
FEPEP, CEP, ALISC) e que, organicamente, unificam todos os 
trabalhadores em educação. [...] 
Nesse sentido, é necessário que o próximo Congresso da CPB 
defina sua posição, dando um passo concreto no sentido de tornar-
se a única, forte e poderosa Confederação de Trabalhadores em 
Educação de 1.º e 2.º graus do Brasil (CPB NOTÍCIAS, 1988). 

 

Dois elementos destacam-se da argumentação exposta: a defesa da escola 

pública e o papel dos funcionários de escolas. O documento enfatiza a defesa 
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estratégica de um projeto de escola pública, no qual estariam inseridos todos 

aqueles que trabalham na educação, mais do que, propriamente, o papel associativo 

e reivindicatório da entidade, portanto, está permeado por um objetivo político. 

Mesmo quando aborda a necessidade da unidade orgânica da categoria dos 

trabalhadores em educação, a defesa é tomada, novamente, desde o prisma da 

defesa da educação pública e não das reivindicações corporativas. 

Significativamente, o texto passa ao largo do papel dos chamados 

especialistas da educação (pedagogos, orientadores, coordenadores etc.) que 

também se organizavam em associações próprias, na maioria dos casos, e realça a 

aliança entre os professores e os funcionários das escolas (auxiliares, pessoal da 

limpeza, merenda e vigilância e demais técnicos administrativos), o que denota um 

conteúdo ideológico na proposição, de que a educação é obra de todos e não 

apenas dos segmentos letrados. 

Da referência às entidades citadas que já congregavam segmentos não-

docentes em suas fileiras, destaca-se o caso da UTE, de Minas Gerais, que surgiu 

em 1979, animada pela concepção, expressa em sua sigla, de unir todos os 

trabalhadores do ensino em uma só entidade. As demais entidades foram fruto de 

unificações que ocorreram ao longo da década, no calor das mobilizações 

protagonizadas pelos professores e demais trabalhadores em educação. 

Assim, a proposta discutida no âmbito da CPB, ainda que não fosse pioneira, 

apontava a unificação por ramo de atividade de todos aqueles que eram agentes da 

educação, e denotava, de um lado, um conteúdo identitário e ideológico; de outro, 

buscava romper os limites da organização sindical corporativa vigente e incidir nos 

debates da nova Constituição Federal (CF). Por fim, esta proposta estava embasada 

na experiência recente e prática dos trabalhadores do ensino. 

O professor Nélson Silva, instigado sobre esses acontecimentos, nos 

destacou que, pelo menos, desde 1978 

  
[...] você tem greves, tanto dos professores quanto do setor 
administrativo da escola, que tinha seus próprios organismos. Mas a 
ideia de unificar todos para ganhar força, numa única entidade, 
também vai ganhando força a partir da militância desses grupos, 
nesses outros sindicatos, nesses outros agrupamentos. E quando a 
gente consegue unificar, marcando uma diferença com a velha CPB, 
que só queria... e isso foi um debate intenso na velha CPB, que só 
queriam uma entidade de professores. Por isso eu te disse, a 
UNATE, União Nacional de Trabalhadores em Educação, que era 
sua missão juntar também o setor administrativo. Essa ideia, na 
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medida em que ela vence, transforma a CPB em outra coisa, em 
outro organismo. Por isso a confederação nacional dos trabalhadores 
e não só dos professores. Foi um debate e o grupo que resistiu a 
isso foi o grupo mais dirigente da CPB, o grupo histórico, liderado 
pelo Zaneti (SILVA, 2018, ENTREVISTA, p. LXI e LXII). 

 

Esse debate seria levado ao XXII Congresso da CPB, que ocorreu em 

Campinas (SP), entre os dias 7 e 12 de janeiro de 1989. O Congresso teve como 

lema ―Escola pública: defesa e fortalecimento‖ e ocorreu após a promulgação da CF. 

Os delegados reunidos em Campinas começaram a esboçar o modelo de uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que derivava dos comandos estabelecidos 

no texto constitucional. Esse debate perpassaria a ação da entidade no período 

seguinte.  

A Constituição cidadã, assim chamada, por outro lado, dentre as mudanças 

estabelecidas, reconheceu o direito de sindicalização (livre associação sindical) dos 

servidores públicos, em seu artigo 37, inciso VI. O reconhecimento deste direito 

implicou na transformação de dezenas de associações, sociedades, centros de 

professores e uniões profissionais em novos sindicatos, agora legalmente 

reconhecidos, ainda que mantida a necessidade da chancela do Ministério do 

Trabalho. O inciso VII do mesmo artigo estabeleceu o direito de greve para os 

servidores públicos, a ser definido em lei específica, reconhecendo juridicamente a 

realidade social posta, há pelos menos, dez anos. 

Nesse marco, a reunião deu passos importantes na conformação do desenho 

institucional de uma entidade unificadora de todos os trabalhadores em educação 

das redes públicas do ensino básico.  

É o que informa Juçara Dutra Vieira, que viria a ser, posteriormente, já no 

século XXI, a primeira mulher a presidir a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação, que foi criada naquele evento político-sindical: 

 
O XXII Congresso Nacional dos Professores do Brasil [...] aprovou a 
unificação dos trabalhadores em educação, sob o paradigma da 
organização da classe trabalhadora por ramo de atividade. No 
Editorial do primeiro jornal CNTE Notícias, de jan-fev. 1989, que 
substituiu o CPB Notícias, o primeiro presidente da CNTE, Roberto 
Felício, aponta a direção da política de unificação aprovada no 
Congresso: ‗A sindicalização debatida com vigor faz-nos prever a 
criação de entidades que nascem afastadas do assistencialismo e da 
vinculação estatal. Supõe, também, a realização de esforço de todos 
na unificação de nossas entidades de base e com outras dos demais 
trabalhadores em educação‘ (VIEIRA, 2010, p. 1). 
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Para o então presidente da CPB, Tomaz Wonghon, 

 
A transformação da denominação da Confederação em CNTE vinha 
já sendo trabalhada nos Estados por entidades estaduais. Há alguns 
anos já, os trabalhadores de educação, companheiros da área de 
serviços da escola vinham conquistando espaço, se filiando, 
participando de assembleias (WONGHON, 2018, ENTREVISTA, p. 
XL). 

 

Durante o ano de 1989 a representação institucional dos professores já 

passou a ser feita pela CNTE. Foram modificados os comunicados da entidade, sua 

imprensa, papel timbrado etc. No entanto, a CPB não foi formalmente extinta e, 

como veremos, mudaria a sua razão social somente no ano seguinte, num 

congresso extraordinário chamado pala própria CPB e outras entidades.  

Nesse sentido, Roberto Felício foi o último presidente da CPB e, ao mesmo 

tempo, o primeiro presidente da CNTE, recém-criada. Sua eleição consolidou a 

hegemonia dos agrupamentos petistas e cutistas à frente da direção da entidade. 

Felício ocuparia a presidência até 1993. 

O Congresso de Campinas abriu um processo na transição para a 

constituição do novo perfil institucional da entidade confederativa dos trabalhadores 

da educação. De um lado, apontou o nascimento de algo novo, uma nova estrutura 

organizativa dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, retardou a morte do velho, 

ou da velha estrutura organizacional, definindo temporalmente o instante em que se 

daria o amálgama das duas formas que conviveram ao longo de um determinado 

tempo. Nesse entremeio os dirigentes da CPB/CNTE envidaram esforços para atrair 

outras entidades para a nova Confederação. 

A atuação institucional da CNTE em 1989 esteve marcada por duas 

prioridades. A prioridade externa foi ditada pelo acompanhamento dos debates da 

nova LDB, que começaram naquele ano. A entidade teve participação nas 

audiências públicas e atuou integrada às demais entidades que estiveram 

articuladas no processo da Constituinte. A prioridade interna esteve relacionada ao 

processo de transformação das antigas associações em sindicatos.  

No campo político, o fato mais importante foi a ocorrência da primeira eleição 

presidencial direta no país, desde 1960. Esse tema foi objeto de um intenso debate 
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durante o congresso de 1990, que ficou conhecido como o ―Congresso da 

Unificação‖. 

O Congresso Nacional de Unificação dos Trabalhadores em Educação 

aconteceu de 25 a 28 de janeiro de 1990, na cidade de Aracaju/SE, e foi dedicado 

ao ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 

(SINTEGO), Professor Getúlio Dédio de Brito, falecido no ano anterior.  

A conferência foi convocada, conjuntamente, pela CNTE, pela Federação 

Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE), pela Federação Nacional de 

Supervisores Escolares (FENASE) e pela Confederação Nacional dos Funcionários 

de Escolas Públicas (CONAFEP).  

Esse é o congresso que a CNTE considera, oficialmente, como sendo o da 

sua constituição, pois consolida a fusão da entidade criada no Congresso anterior 

com a CPB e as outras três entidades citadas. Monlevade (2009, p. 346) destaca 

que, ―para as negociações da unificação, além das federações de supervisores e de 

orientadores educacionais, os funcionários foram representados pela Comissão 

Nacional de Representantes de Funcionários de Escola (Conarfe)‖. 

O encontro ocorreu entre a eleição de Fernando Collor de Mello, do Partido 

da Reconstrução Nacional (PRN), como presidente da República e a sua posse, que 

se deu em março de 1990. O tema foi exaustivamente discutido em plenário e nos 

grupos de trabalho do Congresso, que firmou posição a respeito do assunto, 

avaliando a vitória de Collor como uma derrota eleitoral do projeto democrático e 

popular representado pela candidatura de Luís Inácio Lula da Silva, do PT.  

Considerou, ainda, que a participação maciça da população nas eleições 

constituiu-se no fato político mais importante da conjuntura nacional naquele período 

e, ―em que pese a derrota nas urnas, o pleito trouxe para os trabalhadores um saldo 

político extremamente importante. [...] Os trabalhadores organizados saíram 

fortalecidos deste processo‖ (CNTE, 1990, p. 1-2). 

A resolução ainda salientava que:  

 
[...] a intervenção dos setores organizados, a partir da elucidação dos 
perfis dos candidatos e de seus projetos, levou a uma polarização 
entre a classe dominante, e a consequente preservação do status 
quo, e os trabalhadores que lutavam por transformações profundas 
na estrutura econômica, política, social e cultural do país. Nunca a 
questão das alternativas à direita e à esquerda foram tão discutidas, 
massificadas e aprofundadas. Nunca a questão da necessidade da 
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ação unitária dos setores democrático-populares foi tão explicitada 
(idem, p. 1). 

 

Os termos da resolução aprovada não deixam dúvidas sobre a consolidação 

da hegemonia de uma esquerda crítica à Nova República, que teve no Partido dos 

Trabalhadores sua expressão política mais importante, conforme LEHER (2010, p. 

29), na direção da nova confederação.  

A CNTE adotou com centralidade e sem rodeios seu papel na disputa política 

institucional do país, rompendo a tradição do sindicalismo brasileiro de buscar 

relações cordiais, ainda que conflitivas, com os governos de turno. No caso, a CNTE 

assumiu seu posto na oposição ao projeto neoliberal explicitamente assumido pelo 

governo vitorioso nas urnas, o que teria repercussões no desenrolar de sua atuação 

posterior. 

Refletindo o processo de fusão que ainda estava em curso – diferentemente 

dos eventos anteriores – o Congresso adotou resoluções mais curtas e objetivas, 

evitando textos analíticos mais aprofundados, compondo o caderno de resoluções 

não mais que oito páginas. A resolução de conjuntura ocupou cerca de três páginas, 

a resolução de avaliação da CNTE ocupou uma página e o restante do documento 

foi dedicado ao plano de lutas e encaminhamentos para o ano de 1990. 

A unificação foi aprovada por unanimidade e os delegados votaram numa 

resolução que estabeleceu uma espécie de disposição transitória, com o seguinte 

teor: 

Sobre a unificação, devemos considerar que este Congresso não 
deve se deter sobre todas as resoluções políticas anteriores, tanto da 
CNTE quanto da CONAFEP, FENASE e FENOE. 
Com a unificação, a nova Confederação herda todas estas últimas 
resoluções. Uma comissão especialmente constituída no Conselho 
Nacional de Entidades fará uma triagem de todas elas e, em 
havendo resoluções conflitantes, as remeterá para apreciação do 
Conselho Nacional de Entidades (CNTE, 1990, p.8). 

 

O encontro alcançou seu objetivo fundamental e delineou, em linhas gerais, 

um plano de ação da entidade para o ano, o que resultou na realização de encontros 

e seminários que debateram, à luz dos novos comandos constitucionais, a futura Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A partir de uma avaliação autocrítica 

acerca da campanha pela instituição do piso salarial nacional da categoria, os 

representantes ali reunidos aprovaram a continuidade das campanhas unificadas 
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nacionalmente, a constituição de um fundo de greve nacional e de um comando 

nacional de greve dos trabalhadores em educação. 

No dia 29 de março ocorreu um dia nacional de lutas e, ao longo do ano, em 

diversos Estados, os trabalhadores em educação voltaram a realizar paralisações, 

numa dinâmica ascendente que seguiu durante o governo Collor de Mello.  

Nas eleições de outubro daquele ano, para a Câmara Federal, não foram 

reeleitos vários deputados ligados ao campo educacional dos trabalhadores, no 

momento em que a tramitação da LDB viria a ganhar força, dentre eles Hermes 

Zaneti e Gumercindo Milhomen Neto, importando numa perda de interlocutores 

importantes no parlamento. Dentre os parlamentares eleitos, ligados ao campo 

educacional, estava o professor Ernesto Gradella Neto (PT), Conselheiro da 

Apeoesp e vinculado à Convergência Socialista. Seu mandato, no entanto, foi 

marcado pelas tensões que levariam ao posterior rompimento e expulsão de sua 

corrente do PT, indo o deputado se abrigar no Partido Socialista dos Trabalhadores 

Unificado (PSTU). 

A cidade de Olinda, em Pernambuco, sediou, de 12 a 16 de janeiro de 1991, o 

XXIII Congresso Nacional dos Trabalhadores em Educação, que contou com 2.074 

(dois mil e setenta e quatro) representantes, de todo o Brasil, incluindo o pessoal 

docente, de cargos de direção, atividades técnico–administrativas e pedagógicas, de 

infraestrutura escolar e apoio (RIBEIRO & JOIA, 1992, p.11).  

Foi o primeiro congresso da entidade sob a nova configuração e também com 

a nova denominação. O evento consolidou a fusão estabelecida no congresso 

anterior, ocorrido um ano antes, e aprovou resoluções que podem ser ordenadas em 

quatro eixos: i. resoluções sobre conjuntura internacional e nacional; ii. resoluções 

sobre situação da educação brasileira e concepção de escola da Confederação; iii.  

plano de ação da entidade; e iv. Estatuto da CNTE. 

A discussão sobre conjuntura internacional concentrou-se num fato de 

importância histórica, vivido naquele momento, com reflexos na geopolítica 

internacional. Entre 1989 e 1991, revoluções sacudiram os países do Leste Europeu 

e a URSS, derrubando, como um castelo de cartas, os regimes de partido único 

instalados naqueles países. O bloco de países hegemonizado pelos partidos 

comunistas ruiu e, em meio ao processo, consolidaram-se as bases para a 

restauração capitalista das economias, levando à conformação de uma nova ordem 

mundial e ao fim do período da chamada Guerra Fria. Uma forte campanha 
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ideológica dos arautos do capital, afirmando que o socialismo morreu, fez-se 

presente com muito impacto frente aos movimentos de trabalhadores e de 

juventude. 

O congresso da CNTE ocorreu em meio a esses fatos transcendentais e com 

o ativismo de esquerda, no Brasil, bastante dividido. De um lado, estavam os 

partidos comunistas tradicionais (PCdoB e PCB) fortemente impactados pelo que 

interpretaram como uma derrota histórica do projeto socialista e, de outro, as 

organizações da esquerda alinhadas com o pensamento não-estalinista, os 

trotskistas e outras forças políticas, que viam no processo do Leste a possiblidade 

de superação da burocracia dirigente daqueles países e, por meio de uma revolução 

política, a passagem rumo a um regime socialista com liberdades democráticas para 

o povo. 

A resolução votada pelos participantes apontava neste segundo sentido: 

 
As mudanças do Leste Europeu têm sido utilizadas pela burguesia e 
seus meios de comunicação para provar que o socialismo é 
inviável, é um modelo falido e para provar o triunfo do capitalismo. O 
que acontece, na verdade, é a falência do autoritarismo, de um 
regime político baseado no movimento do partido único, na ausência 
de democracia, nos privilégios da casta burocrática que se formou 
naqueles países. [...] No entanto, é preciso ter clareza de que o fato 
da burocracia levar os regimes do bloco soviético ao 
esgotamento, não significa o êxito do capitalismo, sistema 
responsável pela miséria de três quartos da população mundial. 
Naqueles países, apesar de todos os problemas, houve avanços nas 
questões sociais, com o atendimento às necessidades básicas da 
população, principalmente no que se refere à educação, à saúde, à 
alimentação, ao emprego, à segurança social e ao lazer. 
Reafirmamos a necessidade de continuarmos travando a luta 
anticapitalista, anti-imperialista e contra os governos 
restauracionistas, fortalecendo os objetivos históricos de 
emancipação da classe trabalhadora, através da construção de uma 
sociedade verdadeiramente socialista, que passa necessariamente 
pela mais ampla democracia para os trabalhadores, onde a classe 
trabalhadora seja expressão do poder popular construído 
democraticamente através de suas organizações (CNTE, 1991, p.3). 

 
Na discussão sobre conjuntura nacional foi feita uma avaliação do quadro 

político, decorrido o primeiro ano do governo Collor. A resolução aprovada 

manifestava uma inflexão na avaliação votada no congresso anterior, ao afirmar: 

 
[...] embora as eleições de 1989 tenham mostrado significativo 
avanço das forças progressistas, no que diz respeito à organização 
partidária, sindical e do movimento popular organizado, é preciso não 
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minimizar os efeitos da derrota eleitoral dos trabalhadores, quanto à 
enorme frustração que trouxe e menos quanto às dificuldades 
trazidas pela adoção do projeto neoliberal‖ (idem, p.6). 

 

Tal posição evidenciava o realinhamento das elites empresariais e políticas do 

país em torno da agenda neoliberal proposta por Collor, em particular sua proposta 

de reforma, enxugamento da estrutura do Estado e privatização das empresas 

públicas. Aquele cenário denotava maiores dificuldades para a emergência de um 

movimento articulado de oposição, o que afetaria, inclusive, a conduta das centrais 

sindicais. Sobre as eleições ocorridas em novembro do ano anterior, a resolução 

destacava que: 

 
[...] os setores populares estabeleceram como objetivo polarizar e 
derrotar a política de Collor. Contudo, este objetivo não foi alcançado 
e a expectativa de transformar as eleições regionais num ―terceiro 
turno‖ frustrou-se. As forças democráticas e populares foram 
incapazes de superar a despolarização e a diluição do debate 
eleitoral em torno das demandas locais. [...] O resultado eleitoral não 
significa, todavia, uma derrota desarticuladora da classe trabalhadora 
nem tampouco uma estabilidade a longo prazo, condicionada 
fundamentalmente para a solução da grave crise econômica do país 
(id, p. 6-7). 

 

O realinhamento das forças políticas conservadoras em torno do governo 

Collor gerou confusões no interior da esquerda e dos movimentos sociais 

organizados, em particular na posição da CUT, central sindical à qual a CNTE era 

filiada. Ainda assim, a governabilidade não era algo automático, pois o governo 

Collor carecia de bases sólidas de sustentação no Congresso Nacional. 

Inspirado no Pacto de La Moncloa, firmado em 1977, no Estado espanhol – 

acordo que envolveu partidos políticos, empresários, lideranças trabalhistas e a 

realeza, buscando a estabilização econômica – Collor convocou lideranças 

empresariais e trabalhistas para um ―entendimento nacional‖. O setor hegemônico à 

frente da CUT, a corrente Articulação Sindical, do PT, aceitou participar do 

entendimento, mesmo com a objeção de grande parte das entidades filiadas e a 

contrariedade das demais correntes políticas. 

Essa tomada de posição, de ida ao ―pacto social‖, foi acompanhada, naquele 

momento, da integração da CUT numa série de organismos tripartites (compostos 

por empresários, governos e trabalhadores), como as câmaras setoriais, o que 

acirrou o debate interno e nas entidades filiadas. Embora a CNTE tivesse, na sua 



142 
 

condução, a mesma corrente política majoritária na CUT, o posicionamento da 

entidade contrariou frontalmente a orientação da maioria, estabelecendo a seguinte 

argumentação: 

 
Os trabalhadores respondem ao arrocho da política de Collor com 
greves, ocupações de terras e de locais de trabalho. No entanto, esta 
combatividade dá-se isolada, sem um comando único, capaz de 
enfrentar a política econômica no seu conjunto. [...] O 
aprofundamento da crise econômica, o recrudescimento da inflação, 
leva Collor a propor o ―entendimento nacional‖ através do pacto 
social entre governo, trabalhadores, e empresários. Um pacto social 
implica na corresponsabilidade entre trabalhadores, patrões e 
governos, a velha fórmula da colaboração de classes. [...] Para o 
movimento sindical, adotar uma política desta natureza significa 
subestimar o potencial de luta da classe trabalhadora, acreditar na 
capacidade do neoliberalismo em promover um novo ciclo de 
estabilidade e acumulação. Privilegiar as negociações como via para 
conquistar as reivindicações populares, por dentro da chamada 
―modernização‖ capitalista, implica abrir mão de uma tática de luta 
que desgaste o neoliberalismo e dificulte a sua consolidação, com o 
objetivo de derrota-lo. A participação da CUT no ―entendimento 
nacional‖ reforçou um processo negativo para os trabalhadores, 
acumulando no período pela dispersão das lutas e pela falta de uma 
resposta à política de Collor. Ao participar do entendimento, a CUT 
abdicou do caminho da mobilização, que poderia ter possibilitado 
uma posição de força para uma possível negociação. Por isso, 
consideramos a participação da CUT no ―entendimento‖ um grave 
erro político (idem, p. 8-9). 

 

A posição adotada refletia, no interior da CNTE, a insatisfação das bases 

organizadas na Central e o peso das correntes oposicionistas, alinhadas com os 

setores mais à esquerda, na CUT e no PT, como a CUT pela Base e a Convergência 

Socialista. 

No debate sobre políticas educacionais e concepção de escola, o Congresso 

consolidou as posições construídas ao longo da década anterior, tanto nos 

congressos da CPB quanto nas conferências sobre educação. O tema da 

municipalização do ensino – que viria a constituir-se como elemento importante na 

reconfiguração da educação básica ao longo da década – foi destacado nos debates 

dos planos de lutas. 

Os delegados votaram o Estatuto da nova Confederação, composto por 59 

(cinquenta e nove) artigos, distribuídos em 7 (sete) capítulos, sendo: Capítulo 1 - Da 

denominação, sede e fins e duração; Capítulo 2 - Das  entidades filiadas, 

admissão, direitos e deveres; Capítulo 3 - Das instâncias da CNTE;  Capítulo 4 - Das 



143 
 

eleições; Capítulo 5 - Do patrimônio e do regime financeiro; Capítulo 6 - Das 

penalidades, suspensão, perda e extinção dos mandatos, e o Capítulo 7 - Das 

disposições gerais e transitórias. Foi ratificada a filiação da CNTE à Confederação 

Mundial de Organizações de Profissionais da Educação. 

O estatuto votado definiu a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação como uma entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, 

independentemente de qualquer atividade político-partidária, sem discriminações e 

preconceitos de raça, cor, sexo, credo religioso, com duração por prazo 

indeterminado, integrada pelos trabalhadores em educação de todo o Brasil. 

Compreende a base da CNTE os trabalhadores em educação das redes 

estaduais e municipais, de primeiro e segundo graus, congregando professores, 

supervisores, orientadores e funcionários de escolas, em nível nacional, por meio 

das entidades a ela filiadas, com o objetivo de defesa dos interesses da categoria, 

da educação e do país. 

A CNTE destina-se a promover e defender o direito do povo a uma educação 

democrática e libertadora, acessível à ampla maioria, que se realize como parte do 

interesse nacional e popular. A concepção de escola consubstancia-se no Estatuto 

na fórmula de uma escola pública, gratuita, laica e de boa qualidade, em todos os 

níveis, e o direito ao acesso, permanência e êxito. 

Dentre as instâncias da CNTE, o Congresso Nacional é a instância máxima e 

soberana e se reúne a cada dois anos. Logo abaixo do Congresso vem o Conselho 

Nacional de Entidades, composto pela diretoria da CNTE, pelos presidentes das 

entidades filiadas e por representantes de base eleitos de acordo com a proporção 

definida no Estatuto. Em seguida, a Diretoria, cuja atribuição é definida como órgão 

executivo da CNTE, composta por 17 (dezessete) membros e eleita no Congresso 

Nacional dos Trabalhadores em Educação.  

O Estatuto estabeleceu também que, havendo mais de uma chapa 

concorrente, a diretoria será composta proporcionalmente ao número de votos 

obtidos por cada chapa. A regulamentação do critério da proporcionalidade foi 

delegada ao Conselho Nacional de Entidades. O Estatuto só poderá ser reformado 

no Congresso Nacional. 
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2.5 O PERFIL DA ENTIDADE SURGIDA DO XXIII CONGRESSO 

 

Durante o XXIII Congresso foi realizada uma pesquisa entre os presentes, 

que apontou o perfil dos participantes daquele encontro. A compilação e a análise 

dos dados coletados resultaram na obra de Ribeiro & Joia (1992), na qual esta 

seção está referenciada. A pesquisa foi conduzida pelo Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação (CEDI). Dos 2.074 (dois mil e setenta e quatro) 

delegados e delegadas que participaram do Congresso, 1.130 (mil cento e trinta) 

responderam a pesquisa, numa amostra bastante próxima à distribuição dos 

representantes pelas regiões e ao contingente de trabalhadores representados pelas 

entidades filiadas à CNTE, num total de 36 (trinta e seis), naquele momento. 

O número de trabalhadores representados na CNTE, apurado no III 

Congresso Nacional da CUT (CONCUT), realizado poucos meses antes, em 1988 (o 

documento, erroneamente, indica o Congresso como tendo sido em 1989) apurou 

uma representação de 2 (dois) milhões de trabalhadores, totalizando 9,3% dos 

congressistas da Central (op cit apud RODRIGUES et al, 1990). 

No Congresso da CNTE, as mulheres representavam 64,4% (sessenta e 

quatro vírgula quatro por cento) dos participantes, abaixo, portanto, dos percentuais 

apurados historicamente por pesquisas e estudos acadêmicos disponíveis. Os 

homens compunham 35,6% (trinta e cinco vírgula seis por cento) do total. 

Integravam o Congresso, majoritariamente, trabalhadores da educação sem 

mandato sindical. Do total, 26,7% (vinte e seis vírgula sete por cento) declararam-se 

diretores sindicais e, desses, 8,8% (oito vírgula oito por cento) declararam-se 

dedicados, exclusivamente, aos sindicatos, estando liberados de suas atividades 

nas escolas ou repartições. 90,8% (noventa vírgula oito por cento) se declararam 

participantes ativos dos movimentos da categoria profissional. Enquanto 23,8% 

(vinte e três vírgula oito por cento) eram membros de conselhos de representantes 

nas suas entidades, outros 10,4% (dez vírgula quatro por cento) compunham 

alguma comissão de trabalho no seu sindicato. 

Na tabela a seguir, temos os dados consolidados das entidades participantes, 

número de associados e delegados presentes ao congresso. 
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TABELA 1 

 

FONTE: RIBEIRO & JOIA (1992, p. 62-63) 

 

A docência era a atividade preferencialmente exercida pelos participantes, 

sendo que apenas 1 (um) em cada 5 (cinco) não exerciam atividades pedagógicas. 

É o que é possível aferir da tabela a seguir: 

  

XXIII CONGRESSO DA CNTE – ENTIDADES FILIADAS, 
ASSOCIADOS E DELEGADOS* 

UF Entidade N.º de sócios Delegados 

AC SINTEAC 6.258 028 

AL SINTEAL 18.044 065 

AM SINTEAM 8.000 020 

AP SINTEAPA 3.500 019 

BA APLB 45.263 125 

CE APEOC 16.954 046 

CE SINTECE 2.747 015 

DF SAE 10.300 036 

DF SINPRO 18.000 074 

ES UPPES 11.373 044 

GO SINTEGO 12.275 048 

MA AMOE - 002 

MA ASSEMA - 001 

MA SINPROESEMMA 25.803 095 

MG SIND-UTE 35.664 128 

MS FETEMS 14.930 006 

MT SINTEP 18.305 064 

PA SINTEPP 8.421 030 

PB SINTEP 8.801 026 

PE SINTEP 13.264 056 

PI APEP 10.225 041 

PI ASSUEPI 240 003 

PI CERMAP 4.607 020 

PR APP 19.244 090 

RJ AOERJ 2000 005 

RJ ASSEERJ - 003 

RJ SEPE 28.317 103 

RN SINTE 14.033 059 

RO SINTERO 10.313 033 

RR SINTER 2.500 007 

RS CPERS 77.625 311 

SC SINTE 12.600 052 

SE SINTESE 10.011 044 

SP APEOESP 82.104 295 

SP SINDIFUSE 18.197 072 

TO SINTET 2.126 008 

TOTAL ------ 572.494 2.074 
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TABELA 2 

FUNÇÕES EXERCIDAS (PARTICIPANTES XXIII CONGRESSO CNTE) % 

Docência 67,2 

Direção 4,4 

Atividades técnico-pedagógicas (orientação, supervisão, coordenação etc.) 7,9 

Atividades técnico-administrativas (secretários, bibliotecários, laboratoristas etc.) 3,5 

Serviços de infraestrutura (merendeiros, vigias, faxineiros etc.) 1,8 

Mais de uma 4,8 

Não informado 10,4 

TOTAL 100 
FONTE: RIBEIRO & JOIA (1992, p. 21) 

 

Os participantes tinham grau de escolaridade elevado, sendo apurado que 

74,9% (setenta e quatro vírgula nove por cento) possuíam nível superior, acima da 

média apurada pelo Ministério da Educação e Cultura (1987) para a categoria 

profissional dos professores do ensino básico. 

78,8% (setenta e oito vírgula oito por cento) dos delegados trabalhavam em 

escolas e apenas 3,3% (três vírgula três por cento) em outros órgãos do sistema de 

ensino. A atuação profissional preponderante era nas redes públicas de ensino, em 

particular as redes estaduais, conforme a tabela a seguir: 

 

TABELA 3 

REDE ATUAÇÃO 
(%) 

FUNÇÕES DOCENTES 
BRASIL** (%) 

Pública federal (**) 2 1 

Pública estadual 83 56 

Pública municipal 7 25 

PÚBLICA (TOTAL) 92 82 

PRIVADA (***) 2 17 

Não informado 6 1 

TOTAL 100 100 
(*) FONTE: RIBEIRO & JOIA (1992, p. 30) 
(**) FONTE: IBGE – Anuário Estatístico 1987/1988 
(***) A segunda rede do pesquisado é uma rede pública estadual ou municipal 

 

Os participantes foram consultados sobre o papel dos sindicatos, podendo 

assinalar três opções que consideravam as mais importantes. As três alternativas 

mais indicadas apontam uma percepção dos delegados do sindicato como 

instrumento de luta e organização da categoria e de defesa da escola pública, tendo 

todas as três alternativas alcançado percentuais bem superiores às demais. 76,2% 

(setenta e seis vírgula dois por cento) assinalaram que veem o sindicato como 

instrumento de luta por melhoria salarial e das condições de trabalho, 70,7% 

(setenta vírgula sete por cento) como instrumento de luta em defesa da escola 
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pública e 60,9% (sessenta vírgula nove por cento) como instrumento de organização 

da categoria.  

O resultado parece também apontar no sentido da superação do caráter 

assistencial que marcou as atividades das associações docentes durante a maior 

parte do regime militar, direcionando para uma concepção de sindicato como meio 

de organização da classe ou categoria profissional para defender seus interesses, 

uma concepção de sindicato para o combate, para o conflito, identificando os 

trabalhadores do ensino com os assalariados, em geral, sob o capitalismo. 

Das demais alternativas, 32,4% (trinta e dois vírgula quatro por cento) 

apontaram como papel do sindicato a discussão de alternativas para a sociedade 

nos campos cultural, da política e da economia. 17,3% (dezessete vírgula três por 

cento) indicaram a importância da ligação com outros sindicatos e centrais, o que 

reforça, aparentemente, a identificação do segmento com os demais trabalhadores. 

As demais alternativas apresentadas nesse tópico da pesquisa 

demonstraram-se bastante minoritárias, não alcançando 10% (dez por cento) das 

indicações. 

A pesquisa também apurou a preferência partidária dos delegados, sendo que 

46,7% (quarenta e seis vírgula sete por cento) declararam-se filiados a algum 

partido. Sem levar em conta a filiação, mas a preferência política ou a identificação 

com algum partido, a pesquisa apontou a supremacia, entre os que responderam, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), conforme a tabela a seguir: 

       

TABELA 4 

PREFERÊNCIA PARTIDÁRIA  
(PARTICIPANTES XXIII CONGRESSO CNTE) 

% 

Partido dos Trabalhadores (PT) 58,2 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 8 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 5,1 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 2,4 

Partido Comunista Brasileiro 2,2 

Outros partidos 5,1 

Não informado 19 

TOTAL 100 
FONTE: RIBEIRO & JOIA (1992, p. 41) 

 

Os resultados apurados são significativos, ainda que necessite ser ponderado 

o fato de que a composição do encontro indica ser uma reunião formada, 

majoritariamente, por ativistas e militantes docentes, não sendo, portanto, possível, 

generalizar os resultados apontados na pesquisa para toda a categoria profissional 
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ou mesmo para o universo daqueles que são sócios dos sindicatos, conforme 

alertam os autores. 

Há diferenças importantes que podem ser apontadas, quando cotejado o 

resultado da pesquisa entre os delegados com investigações mais amplas levadas a 

cabo por órgãos institucionais como o MEC ou o IBGE, algumas delas citadas nesta 

seção: a composição de gênero da categoria, com o gênero feminino sub-refletido 

no Congresso; os níveis de instrução, mais altos que a média da categoria, o que 

indica uma sub-representação dos professores do ensino primário e, ainda, os altos 

índices de filiação partidária dos delegados, indicando a composição, majoritária, de 

militantes e ativistas sindicais e políticos, dentre outras variáveis. 

De toda forma, com todos os cuidados metodológicos, a pesquisa dá algumas 

pistas importantes sobre a morfologia da categoria dos trabalhadores em educação, 

a partir da representação reunida naquele congresso, embora esse não seja o 

objetivo principal da investigação que se está desenvolvendo. 

No que é pertinente à reconfiguração das entidades sindicais dos 

trabalhadores em educação do ensino básico, nos estados, e da sua unificação em 

uma entidade nacional, o XXIII Congresso marca a consolidação da CNTE como a 

portadora desta representação, ao congregar os segmentos docente e não-docente 

numa mesma estrutura organizativa. 

Como vimos ao longo deste capítulo, a participação dos trabalhadores em 

educação na vida política nacional foi intensa – ao longo dos anos 1980 – e não se 

resumiu às greves e às pautas trabalhistas próprias do segmento profissional. A 

ação política dos trabalhadores em educação esteve intimamente ligada às questões 

debatidas e postas em pauta num vigoroso movimento reivindicatório que abarcou 

praticamente todos os segmentos dos trabalhadores e assalariados do país, bem 

como no despertar da sociedade civil para a redemocratização da vida política no 

Brasil. 

A intervenção coletiva do professorado por meio de suas entidades de classe 

destacou-se também na elaboração das diretrizes e políticas educacionais, como 

parte dos debates preparatórios à elaboração da nova Constituição. Entre 1981 e 

1988 ocorreram as conferências brasileiras da educação e instalaram-se os fóruns 

em defesa da educação, que formularam propostas e fizeram a disputa na 

sociedade acerca da concepção de educação e modelos educacionais, o que se 

refletiu nos embates da Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988).  
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Essa temática perpassou todo este capítulo, mas fez-se a opção 

metodológica de tratá-la, mais detalhadamente, no próximo capítulo desta 

dissertação. É o que se verá a seguir. 
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CAPÍTULO III - A INTERVENÇÃO DA CPB NOS DEBATES EDUCACIONAIS DA 

DÉCADA DE 1980 

 

A denominada transição democrática, no Brasil, ocorrida na década de 1980, 

envolveu um profundo processo de reorganização da sociedade civil, que resultou 

no surgimento de novos atores sociais e na reconfiguração de outros sujeitos 

coletivos. O presente trabalho concentrou-se no estudo da reconfiguração vivida 

pela entidade nacional dos professores do ensino público da educação básica. O 

fenômeno da reorganização, no entanto, embora tenha sido bastante destacado no 

interior do associativismo docente e do sindicalismo em geral, não se restringiu a 

esses espaços de intervenção social e política.  

Neste capítulo será abordado como a CPB envolveu-se nos debates 

relacionados à temática educacional, em particular na segunda metade dos anos 

1980, na organização de suas conferências de educação e o seu papel nas 

polêmicas que envolveram a elaboração da nova Constituição. 

 

 

3.1 DAS CONFERÊNCIAS BRASILEIRAS DE EDUCAÇÃO AO FÓRUM 

NACIONAL EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Os anos iniciais de ditadura trouxeram o fechamento dos espaços de debate 

entre as organizações populares, sindicais e da sociedade civil, em geral. No caso 

da educação não foi diferente. Já se relatou, em capítulo anterior, o processo de 

esvaziamento ocorrido com a Associação Brasileira de Educação e de suas 

conferências educacionais. 

Ao longo da década de 1980, entretanto, o ressurgimento da sociedade civil 

nas arenas política, social e cultural teria, no terreno educacional, a destacada ação 

de algumas entidades de caráter acadêmico e científicas, notadamente a 

Associação Nacional de Educação (ANDE), a Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação (ANPEd) e o Centro de Estudos Educação e 

Sociedade (CEDES). 

Entre os anos 1980 e 1991 essas entidades promoveram a realização de seis 

conferências brasileiras de educação (CBEs), com os seguintes eixos temáticos: I 

CBE, em 1980: Política educacional; II CBE, em 1982, que tratou da ―Educação: 
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perspectiva na democratização da sociedade‖; III CBE, em 1984, com o lema ―Da 

crítica às propostas de ação‖; IV CBE, 1986, com eixo em ―A educação e a 

Constituinte‖; V CBE, em 1988, que já se voltava às discussões da futura Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a VI CBE, em 1991, cujo tema foi a 

Política Nacional de Educação.  

É reconhecido o papel cumprido pelas CBEs na formulação político-

pedagógica, em particular na arquitetura de uma proposta de ensino público, gratuito 

e democrático, e como espaço para discussão de concepções educacionais contra-

hegemônicas (Saviani, 2007, p. 422), cujo ápice pode ser considerado a resolução 

aprovada na IV Conferência Brasileira de Educação. 

Derivou-se dali a construção da Carta de Goiânia, aprovada na assembleia 

final daquela conferência, contendo 21 (vinte e um) princípios sobre educação, 

sociedade e Estado.  

Pela importância histórica desse documento, transcrevemos, na íntegra, os 

princípios aprovados naquela IV CBE: 

 
1. A educação escolar é um direito de todos os brasileiros e será 
gratuita e laica nos estabelecimentos públicos, em todos os níveis de 
ensino.  
2. Todos os brasileiros têm direito à educação pública básica comum, 
gratuita e de igual qualidade, independentemente de sexo, cor, 
idade, confissão religiosa e filiação política, assim como da classe 
social ou da riqueza regional, estadual ou local.  
3. O ensino fundamental com oito anos de duração é obrigatório para 
todos os brasileiros, sendo permitida a matrícula a partir dos 6 anos 
de idade.  
4. O Estado deverá prover os recursos necessários para assegurar 
as condições objetivas ao comprimento dessa obrigatoriedade, a ser 
efetivada com o mínimo de 4 horas por dia, em 5 dias da semana.  
5. É obrigação do Estado oferecer vagas em creches e pré-escolas 
para crianças de 0 a 6 anos e 11 meses de idade, com caráter 
prioritariamente pedagógico.  
6. São assegurados aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, 
serviços de atendimento pelo Estado, a partir de 0 anos de idade, em 
todos os níveis de ensino.  
7. É dever do Estado prover o ensino fundamental, público e gratuito, 
de igual qualidade, para todos os jovens e adultos que foram 
excluídos da escola ou a ela não tiveram acesso na idade própria, 
provendo os recursos necessários ao cumprimento desse dever.  
8. O Estado deverá viabilizar soluções que compatibilizem 
escolarização e necessidade de trabalho do menor trabalhador, e, ao 
mesmo tempo, captar e concentrar recursos orçamentários para 
criação de um fundo de bolsas de estudo a serem destinados às 
crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, matriculadas na 
escola pública.  
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9. O ensino de segundo grau, com 3 anos de duração, constitui a 
segunda etapa do ensino básico e é direito de todos.  
10. O ensino, em qualquer nível, será obrigatoriamente ministrado 
em língua portuguesa, sendo assegurado aos indígenas o direito à 
alfabetização nas línguas materna e portuguesa.  
11. Será definida uma carreira nacional do magistério, abrangendo 
todos os níveis e que inclua o acesso com o provimento de cargos 
por concurso, salário digno e condições satisfatórias de trabalho, 
aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço no 
magistério e direito à sindicalização.  
12. As universidades e demais instituições de ensino superior terão 
funcionamento autônomo e democrático.  
13. As universidades públicas devem ser parte integrante do 
processo de elaboração da política de cultura, ciência e tecnologia do 
país, e agentes primordiais na execução dessa política que será 
decidida, por sua vez, no âmbito do Poder Legislativo.  
14. A lei regulamentará a responsabilidade dos Estados e municípios 
na administração de seus sistemas de ensino e a participação da 
União para assegurar um padrão básico comum de qualidade dos 
estabelecimentos educacionais.  
15. Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados 
exclusivamente nos sistemas de ensino criados e mantidos pela 
União, Estados e Municípios.  
16. Será de responsabilidade exclusiva dos setores da saúde pública 
a atenção à saúde da criança em idade escolar.  
17. A merenda escolar e qualquer outro programa assistencial a ser 
desenvolvido nas escolas devem contar com verbas próprias, 
desvinculados dos recursos orçamentários para a educação stricto 
sensu, porém gerenciadas por órgãos da área educacional.  
18. É permitida a existência de estabelecimentos de ensino privado, 
desde que atendam as exigências legais e não necessitem de 
recursos públicos para sua manutenção.  
19. O Estado deverá garantir à sociedade civil o controle da 
execução da política educacional em todos os níveis (federal, 
estadual e municipal), através de organismos colegiados, 
democraticamente constituídos.  
20. O Estado assegurará formas democráticas de participação e 
mecanismos que garantam o cumprimento e o controle social e 
efetivo das suas obrigações referentes à educação pública, gratuita e 
de boa qualidade em todos os níveis de ensino.  
21.  Fica mantido o disposto pela Emenda Calmon (EC 24, § 4.º do 
art. 176 da atual Constituição), assim como pelas emendas Passos 
Porto (EC 23) e Irajá Rodrigues (EC 27) e a lei estabelecerá sanções 
jurídicas e administrativas no caso do não cumprimento desses 
dispositivos (CARTA DE GOIÂNIA, 1986, p. 1-10). 

 

Desses encontros também participavam entidades estudantis, associações e 

sindicatos dos professores, inclusive a CPB, mas o protagonismo esteve sempre nas 

mãos das organizações vinculadas à academia e ao meio científico. Em alguma 

medida, o debate chegou bastante avançado à IV Conferência, a partir de outros 
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eventos e inciativas das entidades acadêmicas, como avaliaram alguns importantes 

interpretes daqueles acontecimentos: 

 
A quarta CBE foi antecipada cronologicamente e filosoficamente, 
pelo VI Encontro de Pesquisa em Educação do Nordeste (Salvador, 
maio de 1986) e pela IX reunião anual da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Educação – ANPEd, (Rio de Janeiro, 
julho de 1986). Durante esses eventos foram tomando forma as 
principais posições que culminaram na carta de Goiânia (CUNHA, 
2009, p. 427). 

 

Embora saudada como a reunião que teve o maior efeito sociopolítico 

(MENDONÇA, 2000; CUNHA, 1995) – o que se confirmaria adiante com a 

intervenção no processo constituinte – a IV CBE enfrentou dificuldades na unificação 

do campo educacional para a elaboração de diretrizes comuns. 

Conforme relatam Camila Pinheiro e Neusa Dal Ri, apesar da abrangência 

dos temas discutidos, a elaboração das propostas aprovadas na IV Conferência não 

se deu de forma ampla e coletiva, cabendo à assembleia final apenas a aprovação 

da Carta (PINHEIRO & DAL RI, 2013, p. 6). 

A respeito da participação da ANDES no processo, reporta-se, mais uma vez, 

aos apontamentos realizados por Luiz Antônio Cunha, que ressalta: 

 
A carta de Goiânia não tinha essa entidade como signatária, nem 
dedicava muito espaço às questões do ensino superior, a não ser a 
defesa da destinação de recursos exclusivamente para o ensino 
público, posição contrária a que a ANDES vinha defendendo até 
então (CUNHA, 2009, p. 432). 

 
E, ainda informa que 

 
[...] finda a quarta CBE, em setembro de 1986, tendo a carta de 
Goiânia atingido grande repercussão, a Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior (ANDES), tratou de promover outro 
evento que lhe permitisse ter a hegemonia pretendida na área (id. 
Ib). 

 
Os professores da educação básica, naquele momento, já cumpriam um 

papel de destaque no debate e na formulação de propostas político-pedagógicas, 

principalmente por meio de sua ação sindical e trabalhista, da luta por direitos, pela 

efetivação dos estatutos do magistério, dos planos de carreira e dos debates sobre a 

gestão escolar. Mas estavam secundarizadas, no espaço representado pelas CBEs, 

as contribuições advindas do sindicalismo. A CPB tomaria o mesmo caminho da 
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ANDES e também realizaria seu próprio fórum de debates sobre educação, em 

1987. 

Nesse sentido, a CPB chegou a se pronunciar, quando da realização de sua I 

Conferência Nacional de Educação: 

 
O fato de a CPB ter nascido da necessidade de se defender direitos 
trabalhistas do magistério, e, mas ainda, o fato recente de ter se 
acentuado o caráter sindical de sua estrutura, de suas lutas, de seus 
congressos, não lhe retira a prerrogativa nem lhe dispensa o dever 
de traduzir para o conjunto da sociedade a discussão e a proposta 
coletiva dos professores para a questão educacional. Mais ainda: 
não cabe somente à CPB a proclamação e a defesa da aparente 
consensual proposta de um ensino público e gratuito de qualidade 
para todos os brasileiros, como direito do povo e dever do Estado. 
Esta questão ampla de política nacional é bandeira de luta de todos 
os trabalhadores, talvez até de toda a sociedade, o que muitos 
professores querem da CPB (e daí a frustração de tantos...) e o que 
a sociedade reclama do magistério é que os professores, como 
profissionais da educação, lhe deem um tratamento privilegiado em 
suas instâncias de reflexão e deliberação de forma que questões 
gerais, como o financiamento, alfabetização, municipalização e 
outras tenham respostas carimbadas e assumidas pela CPB e por 
suas entidades filiadas (CPB Notícias, 1987). 

 

Havia ainda contrariedade quanto ao enunciado 18 da Carta de Goiânia, que 

admitia a exploração dos serviços educacionais por entes privados, e que teve na 

FASUBRA uma voz ativa de questionamento, inclusive durante os trabalhos 

constituintes. 

Apesar de todos esses problemas, da IV Conferência resultou a criação do 

Fórum Nacional da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e 

Gratuito, posteriormente rebatizado como Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP), lançado oficialmente em abril de 1987. O FNDEP reunificou todo o 

campo educacional, incluindo as entidades acadêmicas e científicas, sindicais e do 

movimento dos estudantes.  

O Fórum foi composto, além da ANDE, ANPEd e CEDES, pelas seguintes 

entidades: Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES), 

Associação Nacional de Profissionais em Administração da Educação (ANPAE), 

Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Confederação de Professores do Brasil 

(CPB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação das Associações de 

Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), Federação Nacional dos 

Orientadores Educacionais (FENOE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
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Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas (SEAF), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(UBES) e União Nacional dos Estudantes (UNE) (id, ib). 

A CPB teve ativa participação no FNDEP, tendo sido a principal propulsora da 

coleta de assinaturas na Emenda Popular pelo ensino público e gratuito para a 

Constituinte de 1988. Teve ainda iniciativas próprias de organização do debate 

educacional, conforme será visto na próxima seção. 

 

 

3.2 AS CONFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO ORGANIZADAS PELA CPB 

 

A CPB patrocinou a organização de duas conferências nacionais sobre 

educação nos anos de 1987 e 1988. A participação orgânica no FNDEP não impediu 

que diversas outras organizações tivessem iniciativas semelhantes, ainda que não 

necessariamente pelas mesmas motivações. No caso da CPB, a primeira 

conferência teve a assistência, fundamentalmente, dos professores da educação 

básica, representados pela Confederação e entidades filiadas. Também se fizeram 

representar algumas entidades do magistério privado, por meio da Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (FITEE) e de seus 

sindicatos filiados de Estados e municípios de Goiás, Pará, Bahia, Sergipe, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão. 

 

3.2.1 A I Conferência de Educação da CPB (1987) 

 

A I Conferência ocorreu de 19 a 23 de julho de 1987, na Escola de 

Administração Fazendária de Brasília e teve como tema ―A Escola que interessa à 

classe trabalhadora‖. Participaram cerca de 250 (duzentos e cinquenta) inscritos de 

31 (trinta e uma) entidades. ―Durante cinco dias os participantes debateram com 

personalidade de atuação e interesse na área educacional, qual o tipo de escola que 

interessa à classe trabalhadora‖, destacou o jornal da entidade (CPB Notícias, 

julho/1987). 

A decisão da CPB de realizar uma conferência própria sugere, de um lado, 

que havia uma disputa pelo protagonismo na elaboração das propostas no âmbito 

do FNDEP e, de outro, que não houve vazão suficiente às diferenças de concepção 
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sobre a questão político-educacional no interior da IV Conferência Brasileira de 

Educação. Embora a Carta de Goiânia tivesse ganhado mais e mais adesões depois 

de sua divulgação, do estudo comparativo das resoluções, entre as resoluções 

adotadas na IV CBE e a Carta de Brasília aprovada na I Conferência de Educação 

da CPB, é possível identificar diferenças de concepção pedagógica e de visão de 

sociedade que não são secundárias. 

As justificativas da CPB para a convocação de seus eventos educacionais 

foram explicitadas somente após a realização deste primeiro encontro, quando já da 

convocação de uma segunda conferência. A convocatória destacava e valorizava a 

existência de diferenças de natureza metodológica e política com a condução do 

processo por dentro das CBEs. Também evocava a prerrogativa e a 

responsabilidade da Confederação traduzir, para o conjunto da sociedade, a 

discussão e a proposta coletiva dos professores da educação básica para a questão 

educacional (CPB NOTÍCIAS, 1987). 

No mesmo documento denota-se inconformismo com a formalidade das 

resoluções construídas no âmbito do FNDEP. É ressalvada a limitação do acordo 

construído em torno da defesa da proposta, aparentemente consensual, de ensino 

público e gratuito. Desta crítica e, de certa forma, autocrítica, infere-se a 

necessidade da CPB qualificar as suas proposições para o tema educacional, em 

consonância com as suas bases de representação e como exigência da sociedade, 

pelo papel desempenhado pelo professor no processo educacional.  

É significativo ressaltar, do conteúdo documental mencionado, a seguinte 

passagem: 

 
O texto que o fórum encaminhou com milhares de nossas 
assinaturas como emenda popular ao texto constitucional pode ser 
considerado como um marco integrador para se balizar princípios 
capazes de orientar a feitura de uma proposta coerente de política 
educacional para o país. Entretanto, estamos conscientes de que 
mesmo no nível do fórum, se somos responsáveis pelo maior peso 
da mobilização, não fomos proporcionalmente influentes para marcar 
com o caráter da CPB o texto da proposta. [...] a CPB está à busca 
da formulação mais clara e mais detalhada de uma política nacional 
de educação, com a necessária profundidade e abrangência que 
exige o momento (CPB NOTÍCIAS, 1987). 

 

Esses escritos revelavam também diferenças quanto aos métodos de atuação 

no processo constituinte, enfatizavam a necessidade de engajamento militante para 
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se alcançar a aprovação das proposições do Fórum, e deixavam a cargo do futuro 

Congresso da CPB definir as conclusões sobre a política educacional almejada pela 

entidade. 

Estiveram presentes à plenária de abertura do evento os deputados 

constituintes Florestan Fernandes (PT/SP), Eduardo Bonfim (PCdoB/AL) e Hermes 

Zaneti (PMDB/RS), além da docente Mírian Limoeiro Cardoso, da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), e diretora da ANDES (id. Ib). 

Coube aos deputados Bonfim e Zaneti abordarem os elementos relacionados 

à conjuntura política do período, particularmente as expectativas quanto aos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte. Coube aos 

professores Florestan e Limoeiro o papel de alinhavar os elementos centrais para a 

abertura do debate pedagógico relacionado ao eixo temático do encontro. 

A Conferência da CPB estruturou-se em nove grupos temáticos, em torno do 

eixo da educação sob a ótica dos trabalhadores, sendo esses grupos: i. pré-escola e 

primeiro grau; ii. educação e trabalho; iii. meios de comunicação; iv. financiamento 

da educação; v. educação popular; vi. recursos humanos na educação; vii. segundo 

grau; viii. ensino superior e ix. educação rural. 

A organização do evento reforça a ideia de um grande seminário, com acento 

na formulação político-ideológica e com certo grau de aprofundamento nos debates 

sobre concepção de educação e sociedade. A metodologia proposta deslocava o 

protagonismo dos especialistas, reunidos em mesas temáticas, algo comum aos 

eventos científicos e também sindicais, para os grupos de trabalho. Naqueles 

espaços, com a presença de destacados especialistas, o debate dos temas seria 

aprofundado e também se permitia a participação do professorado por meio de 

comunicações, apresentadas naqueles grupos de discussão. 

O tempo reservado às entidades que compunham o FNDEP resumiu-se a 

uma saudação de dez minutos para cada uma delas na segunda noite do evento, 

depois da audiência inaugural e da realização dos grupos de trabalho. Ou seja, a 

dinâmica dos debates deu-se em torno dos eixos formulados pela CPB e não às 

formulações pedagógicas e de políticas educacionais gestadas no FNDEP ou em 

suas entidades componentes. 

Mas cabe destacar a participação e apresentação de contribuições por parte 

de diversas outras entidades acadêmicas e do universo sindical e associativo 

educacional, que prestigiaram a realização da Conferência. Dentre as entidades 
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acadêmicas, destacaram-se as presenças da Associação Nacional de Educação 

(ANDE), representada pela socióloga e professora Aparecida Neri de Souza, e do 

Centro de Estudos de Educação e Sociedade (CEDES), representado pela 

professora Eloiza, da Unicamp. A Federação Nacional dos Orientadores 

Educacionais (FENOE) esteve representada por Lúcia Santis. Também se fizeram 

presentes a Comissão Executiva Nacional de Supervisores de Educação 

(CENPASE), a Federação Estadual dos Trabalhadores do Ensino do Rio de Janeiro 

(FETERJ), a FITEE, a CUT e a UNE. 

A principal resolução do encontro da CPB foi a ―Carta de Brasília‖, cuja 

essência do seu teor segue transcrita abaixo: 

 
Carta de Brasília  
 
Os participantes da primeira conferência nacional de educação 
realizada em Brasília de 19 a 23 de julho, promovida pela 
Confederação de Professores do Brasil (CPB), com a presença de 
entidades educacionais e sindicais, abaixo relacionados, vem 
manifestar-se publicamente frente à crise política, econômica e 
social, assim como os graves problemas que afetam a educação 
neste país.  
O quadro de instabilidade vivido hoje no Brasil se expressa no 
conjunto de medidas casuísticas e autoritárias adotadas pelo 
governo Sarney, ainda tutelado pelos militares. Tais medidas, 
concretizados por um governo sem legitimidade, através de 
sucessivos pacotes, destacadamente o Plano Bresser, continua 
impondo ao povo brasileiro uma política econômica de submissão às 
imposições do FMI, aprofundando o arrocho salarial, a recessão e o 
desemprego.  
Tal política econômica visa a continuidade do pagamento da dívida 
externa, cujo preço é o responsável maior pela situação de 
pauperização e angústia do povo brasileiro, gerando a limitação de 
verbas para a realização de programas básicos de cunho social 
como saúde, moradia e educação.  
Ao mesmo tempo, o governo Sarney reforça as posições do 
latifúndio, com a falácia da reforma agrária, com a deliberada 
omissão diante das perseguições e assassinatos de líderes rurais, 
tentando frear a luta e organização dos trabalhadores, utilizando os 
recursos autoritários como a Lei de Segurança Nacional para o 
conjunto dos trabalhadores. 
No Congresso Constituinte, marcadamente conservador, fruto do 
poderio econômico e do controle dos meios de comunicação social, 
as tendências apontam para a aprovação de um texto constitucional 
divorciado dos reais interesses da maioria da população. Tudo isto 
se situa dentro da ofensiva patrocinada, com fortíssimas pressões, 
pelo grande capital através dos monopólios, do latifúndio e do 
sistema financeiro.  
Os participantes desta conferência entendem que esse quadro 
determina os graves problemas que afetam a educação. Denunciam 
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que a omissão histórica do Estado é responsável imediato pela 
existência de oito milhões de jovens em idade escolar fora da escola, 
quarenta milhões de analfabetos adultos e numerosos contingentes 
de adultos sem acesso à escolarização básica, precária formação do 
magistério com caráter intencionalmente ideológico, comprometendo 
o desempenho profissional dos docentes e salários aviltantes em 
todo o país. 
Tudo isto vem criando um sistema de ensino incapaz de atender em 
quantidade e qualidade as necessidades da população escolar, vem 
configurando as péssimas condições de trabalho em que se encontra 
o magistério e vem mantendo a escassez e má distribuição das 
verbas públicas.  
É importante denunciar também que os meios de comunicação 
social, em mão de poderosos grupos econômicos, vêm contribuindo 
para mascarar, diante da opinião pública, as profundas contradições 
da sociedade brasileira. 
Assim, conscientes de seu papel e de sua contribuição para enfrentar 
essa situação, os participantes desta conferência reafirmam sua 
disposição de lutar em defesa da escola pública, gratuita, unitária, 
laica, democrática e de boa qualidade que atenda aos reais 
interesses populares.  
Traduzem essa luta na conquista da democratização da escola, da 
garantia do acesso e permanência na escola de todas as crianças 
em idade escolar, do controle das verbas públicas pela população, a 
exclusividade da destinação das verbas públicas para a escola 
pública, na escola unitária superando a dualidade da escola 
academicista e técnica, da permanência da criança em tempo 
integral na escola, da melhoria das condições salariais e profissionais 
do magistério, do fortalecimento das entidades da categoria, de um 
Plano Nacional de Educação, de um plano de erradicação do 
analfabetismo e da democratização dos meios de comunicação. 
Os participantes desta Conferência Nacional de Educação estão 
conscientes de que essas conquistas estão interligadas com o 
processo de democratização da sociedade brasileira. 
Por isto se engajam nas lutas gerais ao lado de todas as categorias 
profissionais, comprometendo-se com o processo articulado de 
intensificação da pressão popular ao Congresso Constituinte, na 
defesa dos direitos dos trabalhadores, na organização e participação 
na greve geral convocada pelo movimento sindical e na participação 
e organização do movimento das Diretas Já.  
 
Brasília, 23 de julho de 1987.  
 
Conferência Nacional de Educação da Confederação de Professores 
do Brasil - CUT, CGT, FITEE, FETERJ, UNE, FENOE, CENPASE, 
ANDE, CEDES, SINPRO ABC, SINPRO Nova Friburgo, SINPRO 
Sergipe, SINPRO Pará, SINPRO Bahia, SINPRO São Luís, SINPRO 
Goiás (CPB Notícias, julho/1987, p. 2). 

 

Na resolução aprovada podemos identificar importantes acordos, mas 

também relevantes diferenças com as concepções expressas no documento 

aprovado em Goiânia, por ocasião do encerramento da IV CBE. 
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A missiva goiana aborda, de maneira mais genérica, a responsabilidade 

governamental na gestão das políticas educacionais, dando mais peso à herança 

histórica de descaso com a educação, no Brasil. Por sua vez, a resolução de Brasília 

enfatiza a responsabilidade do governo e traça um cenário político marcado pela 

relação de dependência econômica com os organismos multilaterais, ditada, 

principalmente, pela permanência do pagamento da dívida externa.  

As definições adotadas pela CPB denunciam também a permanência da 

tutela militar na política pública, a continuidade da aplicação de leis de exceção – 

herdadas do regime militar – contra movimentos da sociedade civil, principalmente a 

Lei de Segurança Nacional. E destacam, ainda, a existência de um oligopólio 

privado dos meios de comunicação, detendo o seu controle, com toda a influência 

ideológica que esses instrumentos têm na vida social. 

O conteúdo da resolução aponta que, em meio a uma transição 

conservadora, a educação seguia sofrendo as consequências dessas opções de 

política econômica e os efeitos da tutela da vida civil pelo regime político. 

Denunciava a conservação das leis herdadas da ditadura e as relações incestuosas 

dos meios de comunicação privados com o Estado. Sobre este último, enfatizava o 

poderio do capital frente aos meios de comunicação de massa, que comporiam parte 

do instrumental ideológico operado pelo Estado, como já ocorrera durante a vigência 

do regime instaurado em 1964. 

As diferenças aqui identificadas não se tratam de mera contundência na 

forma de encarar os mesmos problemas. As distintas abordagens – reveladas nos 

documentos analisados – apontam para soluções e propostas diferentes quanto ao 

enfrentamento dos dilemas educacionais vividos no Brasil, bem como na relação 

com os dramas econômicos e sociais do Estado brasileiro e na visão de sociedade 

estabelecidas pelos proponentes. 

Os vinte e um princípios formulados na Carta de Goiânia (1986) guardam 

estreita relação com os debates realizados quando da edição da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961. O debate em torno da formulação 

da LDBEN foi polarizado, de um lado, pelos representantes do setor privado na 

educação – em aliança com a Igreja Católica – que capitaneou a intervenção deste 

segmento no processo e, de outro, pela atuação de intelectuais de corte liberal, 

defensores do caráter público e laico da educação e do financiamento estatal 
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exclusivo para as escolas públicas. Do debate entre essas duas tendências, o texto 

ambíguo formulado na LDB acabou por conciliar os dois grupos de interesses. 

As resoluções aprovadas na IV CBE revelam simetria com essas concepções 

expressas na LDB de 1961 e, no princípio 18 (dezoito), admite o ensino privado, 

concorrente ao ensino público, desde que atenda às exigências legais e que não 

seja subvencionado pelo Estado, mantendo-se presa aos limites da lógica do 

pensamento escolanovista da primeira metade do século XX. 

Por seu turno, no documento votado em Brasília (1987), realçam-se algumas 

proposições, das quais se pode destacar: a formulação da escola unitária, que 

suplantaria a tradicional divisão entre a formação acadêmica e o ensino técnico, a 

escola de tempo integral e a defesa da democratização dos meios de comunicação. 

Essas seriam, além de outras, as condições que, interligadas, conformariam um arco 

de conquistas necessárias para a democratização da sociedade brasileira, na visão 

dos educadores ali reunidos e que aprovaram aquele documento.  

 

3.2.1.1 A pedagogia socialista como referencial das elaborações da I 

Conferência 

 

A I Conferência de Educação da CPB teve nas concepções da pedagogia 

socialista – expostas principalmente pelo sociólogo e educador, Florestan 

Fernandes, então deputado constituinte pelo PT, e pela professora Mirian Limoeiro 

Cardoso, da ANDES – os eixos ordenadores do debate teórico-educacional 

realizado. Aos dois debatedores coube, precipuamente, abordar a temática 

escolhida como orientadora da Conferência, que se materializava na formulação do 

documento convocatório do encontro: a escola que interessa à classe trabalhadora.  

A pedagogia socialista teve as suas primeiras formulações vinculadas ao 

pensamento dos socialistas utópicos, que pensaram a transformação da ordem 

capitalista pela via da educação, e daí o seu caráter quimérico. Mas, sob essa ótica 

inicial, desenvolveu-se a formulação de uma pedagogia crítica, a partir de alguns 

escritos precursores de Marx, que não se ocupou diretamente da formulação teórica 

nesse campo, mas deu o pontapé inicial para as formulações que seriam assumidas 

por pensadores marxistas do campo da educação, amoldando-as às concepções do 

materialismo histórico e dialético, formulado pelo pensador alemão. 
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As linhas gerais do pensamento ofertado pelo professor Florestan, naquele 

evento, destacaram a escola não apenas como fonte de instrução, mas também de 

socialização e despertar da consciência política dos indivíduos, possibilitando abrir o 

horizonte intelectual do estudante e tornar o processo educativo um instrumento 

para a transformação da vida e da sociedade.  

Descartando qualquer mito relacionado à neutralidade científica e à atuação 

dos professores, o sociólogo deu destaque ao papel cumprido na elaboração da 

nova Constituição, relacionando-a a uma estratégia de mudança radical da 

sociedade, a qual denominou de ―revolução democrática‖.  

Neste sentido, destacamos alguns excertos que julgamos serem os mais 

significativos da palestra realizada:  

 
Seria uma ilusão pretender que a Constituição pudesse resolver os 
problemas concretos de um país, especialmente num país onde há a 
concentração de riqueza, de poder, de prestígio social como este que 
existe no Brasil. É um país que mantém a tradição de exclusão do 
pobre e de utilização da escola como um dos meios de dominação 
ideológico das classes possuidoras. Portanto, eu queria levantar aqui 
um problema que não passa pela Constituição, passa pela nossa 
concepção do nosso trabalho como e enquanto professores. Não é 
novidade para ninguém que eu pertenço ao PT e dentro do PT 
aqueles que são representantes da extrema-esquerda do PT e eu 
não iria defender, como professor, posições que não correspondem 
àquelas que dão sentido à minha atividade como e enquanto ser 
humano. Aí está um problema grave para os professores, é preciso 
lutar por uma Constituição que nos leve à revolução democrática, 
portanto, que os professores pretendam da Constituição a criação de 
condições que tornam possível uma educação democrática, 
recursos, liberdade, meios institucionais, garantias para o trabalho, 
garantias para a carreira e por aí afora. Mas, de outro lado, a 
essência do trabalho do professor se realiza através dos seus papéis 
pedagógicos, de suas atividades e da sua produção inventiva. 
Portanto, o problema central da discussão não é, infelizmente, a 
Constituição. É o significado da escola para o trabalhador, o que a 
escola representa para a emancipação coletiva dos trabalhadores. Já 
houve um momento em que o idealismo pedagógico atravessava 
todas as correntes da pedagogia e mesmo um companheiro 
respeitável como Darcy Ribeiro, em seu livro sobre a universidade, 
dá uma receita como cataplasma, serve para qualquer pessoa que 
tem a doença. No caso da educação isso não acontece. Há soluções 
que são válidas para países capitalistas ricos, há soluções que são 
válidas para países capitalistas da periferia e explorados, que 
precisam da escola com uma fonte de luta contra o imperialismo e 
pela independência intelectual, cultural e política. E há as soluções 
que só são possíveis no socialismo, no período de transição para o 
socialismo e, posteriormente, no momento da implantação do 
comunismo. Portanto, não existe uma solução pedagógica e nós 
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temos que pensar sempre com que termos da situação histórica 
concreta (CPB, 1987, p. 5 e 6).  

 

Em entrevista ao periódico da CPB (julho/1987, p. 4), o professor também 

defendeu ser ―preciso criar elos que libertem o trabalhador da opressão, da condição 

de oprimido, de modo que o proletário possa ter uma relação libertária, crítica e 

revolucionária com sua situação de existência material, social e moral‖, seguindo a 

linha da tese defendida no plenário daquele importante encontro, da qual extraímos 

a seguinte passagem: 

 

É necessário que os conteúdos da educação sejam operados pelo 
professor, de tal forma que a personalidade dos estudantes que 
pertencem as classes trabalhadoras não seja deformada e que eles 
não sejam adestrados, pura e simplesmente, para serem meras 
correias de transmissão de uma máquina operada à distância. As 
escolas técnicas são as oportunidades maiores que os estudantes 
encontram e é necessário saturar o currículo dessas escolas, de tal 
maneira que os estudantes possam ir para o ensino superior, a 
massa maior possível de estudantes de origem proletária. Eu não 
estou falando aqui de uma utopia, eu estou falando de coisas pelas 
quais nós devemos lutar e coisas pelas quais nós devemos 
convencer as famílias dos trabalhadores e os estudantes de origem 
proletária a lutar por elas. Há, portanto, a necessidade de uma 
revolução pedagógica dentro do ensino de segundo grau, porque aí, 
lembrando aquela frase famosa de Marx e Engels, que aparece em 
―Ideologia e Utopia‖ e é repetida no Manifesto Comunista: as classes 
dominantes de uma sociedade são as classes que impõe a ideologia 
dominante da mesma sociedade (CPB, 1987, p. 6 e 7). 

 

O documento ao qual Florestan Fernandes se refere, trata-se, na verdade, de 

―A Ideologia Alemã‖. Na concepção pedagógica apresentada pelo sociólogo, a 

educação socialista ancora-se em movimentos sociais e partidos políticos que 

defendam essa doutrina, sendo a pedagogia socialista a organizadora do sistema 

educacional numa futura sociedade sem opressão e desigualdades de classes. Em 

referência aos partidos políticos e sindicatos que experimentaram a criação de 

escolas e universidades, como forma de expansão e massificação de suas 

doutrinas, Florestan cita os exemplos de Rosa de Luxemburgo, dirigente socialista 

judia-polonesa e de Nicolai Bukharin, dirigente socialista russo, que foram 

protagonistas nessa área.  

 
Se nós não temos esse recurso é necessário que o professor dentro 
da escola saiba trabalhar o estudante, trabalhar a própria fonte de 
uma educação crítica, independente e socialista, e nós não podemos 
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esperar da universidade brasileira, uma universidade convencional, 
que ela corresponda a esses requisitos. Portanto, muitos problemas 
se colocam aqui e seria necessário que a revolução democrática se 
aprofundasse muito para que as condições de criação de uma 
universidade capaz de servir aos trabalhadores, sem submetê-los a 
condição de escravos das classes dominantes, para que eles 
pudessem receber uma educação instrumental, útil, para a 
autoemancipação coletiva dos trabalhadores em sua mentalidade, 
em sua identidade, em seus papéis sociais, dos objetivos que 
definem a relação da classe trabalhadora com a transformação da 
sociedade capitalista (CPB, 1987, p. 7). 

 

A colaboração de Mirian Limoeiro merece ser destacada. Além da palestra na 

abertura da Conferência, a educadora também concedeu entrevista ao jornal da 

CPB, na qual apresenta importante contribuição acerca do papel ideológico da 

instituição escolar na reprodução do modo de produção capitalista 

 
Numa sociedade de classes, a classe dominante produz e tem 
condições de fazer com que essa ideologia se torne ideologia 
dominante. Isso significa que essa maneira de pensar esse mundo, 
que constitui esse referencial para pensar a realidade, é uma 
maneira de pensar dos dominantes, do que eles fazem crer que seja 
o mundo, a maneira de pensar que, portanto, tenha um caráter 
universal, quando na realidade não tem.  
[...] Se, numa forma de organização anterior, o papel fundamental de 
veículo de dominação ideológica poderia caber à família, na nossa 
sociedade esse papel cabe à escola. À escola enquanto exclui, 
separa toda a parcela da população que não tem acesso ao saber. 
[...] Temos então uma hierarquia que é consolidada academicamente 
e legitimada supostamente pela posse de um saber que resulta 
dessa passagem pelo aparelho escolar. Quando fazemos um 
confronto entre essa hierarquia escolarizada, que é fruto da 
escolaridade e da hierarquização social, vamos ver que as duas são 
a mesma coisa. Então, acabamos vendo que os que têm acesso à 
rede escolar conseguem passar por esse processo, e no ABC da 
anarquia acadêmica são aqueles provenientes dos escalões mais 
altos da própria hierarquia social. E, nessa medida, a escola está 
legitimando uma ordem que é a ordem vigente. Uma outra forma 
através da qual a escola é um aparelho ideológico, transmissora de 
ideologia, é através do seu funcionamento. Um exemplo é a maneira 
pela qual o diretor se relaciona com professores, funcionários e 
estudantes, e a maneira como os professores tratam seus alunos. 
[...] Os estudantes são habituados a repetir o que o professor ensina 
e o que está no livro, e não pensar, não ter capacidade crítica, a 
obedecer, e se colocar em uma posição de submissão. Uma coisa 
importante é que esse mecanismo não é fechado, por que muitos 
educadores ficam profundamente preocupados com a colocação de 
que a escola é um aparelho desse tipo, e ela é mesmo. Dentro do 
capitalismo ela talvez seja o aparelho mais importante, de divulgação 
e transmissão dessa corrente ideológica. Mas isso não quer dizer 
que não haja saída, porque esses aparelhos são atravessados pelas 
contradições que existem ao nível da sociedade mais ampla e essas 
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contradições funcionam e permitem a existência de aberturas, às 
vezes significativas, no funcionamento do aparelho. Por outro lado, 
existe dentro da dominação ideológica possibilidade de que os 
dominados possam não ser apenas reprodutores da denominação, 
passando a produzir suas próprias ideologias. Sim, isso existe. Então 
o próprio campo escolar, embora seja uma área privilegiada, de 
reprodução da ordem, e, portanto, de transmissão e funcionamento 
da ideologia dominante, pode ser entendido como espaço de luta, em 
que se criam condições para facilitar esse processo de 
autonomização de grupos subalternos (CPB Notícias, julho/1987, 
p.5). 

 

A professora reforçou também a concepção de que uma escola voltada para a 

produção do saber passa, necessariamente, pela transformação da sociedade 

 
É indispensável que ocorra um processo de transformação mais 
global da sociedade para se chegar a uma escola que efetivamente 
seja voltada para o ensino, da produção do saber, condizente com as 
necessidades da maioria da população e, em particular, a população 
trabalhadora. Isso não quer dizer que a gente não possa encaminhar 
essa construção mesmo antes de ter esse processo transformador 
mais global. Então há determinados elementos da organização que 
permitem que a gente envolva essa escola não com a satisfação dos 
interesses da burguesia, e sim com a satisfação dos interesses da 
classe trabalhadora. O que digo é que, como parte do sistema 
escolar oficial, não se pode ter essa escola que interessa à classe 
trabalhadora. Mas essa afirmação não significa que não existam 
outros campos possíveis para a construção dessa nova escola. Ela 
poderá ser assumida por associações independentes do Estado, 
como sindicatos e partidos políticos, conforme citou o professor 
Florestan Fernandes, em seu debate. No entanto, não é possível 
pretender que numa sociedade como a nossa, onde a escola cumpre 
um papel tão importante para a classe dominante, de repente essa 
classe dominante abra mão disso e permita que façam parte da rede 
oficial de ensino escolas que sejam elementos facilitadores da 
construção de uma ideologia autônoma dos dominados (id, ib). 

 

Foi sobre esse substrato que se assentou a resolução aprovada na 

Conferência. Se a Carta de Brasília é, num certo sentido, econômica quanto à 

formulação da proposta educacional, quando comparada aos 21 (vinte e um) 

princípios da Carta de Goiânia, não é menos verdadeiro que ela aborda, ainda que 

tangencialmente, o tema da escola e da pedagogia socialistas.  

Encontramos essa referência, manifestamente, quando o documento 

estabelece, dentre as características do modelo educacional proposto, uma escola 

de caráter público, gratuito, unitário, laico, voltada aos interesses populares, 
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prevendo ainda a valorização da profissão docente, de suas entidades 

representativas e o controle democrático da população. 

Note-se que o termo estatal não se apresenta na formulação, o que confere 

ao conceito de ―público‖ uma identidade mais próxima de algo ligado à comunidade 

e não às ordens emanadas diretamente pelo Estado, preocupação encontrada em 

diversos escritos dos teóricos vinculados à proposição da pedagogia socialista. São 

premissas que remontam à elaboração das políticas educacionais quando da 

edificação da ordem socialista, nos primeiros anos após a vitória da revolução 

bolchevique de 1917 na Rússia. 

Ressalta-se, também, o relevante papel desempenhado por alguns 

intelectuais dedicados à realização da Conferência, que se envolveram nos grupos 

de discussão atuando no papel de ―motivadores‖ daqueles espaços e, dentre eles, 

podemos citar Miguel Arroyo, Sílvia Magaldi, Lucília Regina de Souza, Jacques 

Veloso, Vanilda Paiva, Maria Umbelina Caiafa Salgado, Mirian Limoeiro Cardoso e 

Dornaly Púper (CPB NOTÍCIAS, 1987). 

A esse respeito cabe apresentar um breve resumo dos principais debates 

ocorridos nos grupos temáticos, que deram concretude às concepções pedagógicas 

emanadas pelos palestrantes, extraído dos Anais da I Conferência Nacional de 

Educação (CPB, 1987, p. 25-45). 

O grupo temático sobre pré-escola e primeiro grau definiu a pré-escola como 

destinada a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos e voltada ao desenvolvimento global 

da criança, nos aspectos afetivo, social, perceptivo-motor e cognitivo, tendo como 

método avaliativo um processo combinado de apreciação e observação, devendo 

ser ministrada por profissionais de nível universitário especializados a este fim. 

A alfabetização, no documento tratada como o ato da criança ler, escrever e 

compreender, é concebida como etapa que precede o processo de escolarização.  A 

resolução do grupo contempla ainda a defesa da escola de tempo integral e a 

adoção de um plano nacional de educação, elaborado com a participação dos 

educadores e da sociedade, por meio de suas entidades representativas, sem, no 

entanto, determinar quais seriam essas entidades e grupos sociais representados. 

Quanto ao currículo e ao funcionamento do primeiro grau, também é 

defendida a tese da escola em tempo integral, como forma de desenvolvimento da 

criança em todos os aspectos, para a sua melhor integração social. Metade da carga 

horária seria destinada a atividades, com distribuição equilibrada do tempo 
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destinado às disciplinas técnicas e reflexivas. O estudo de história e geografia, 

recomenda-se, deve vincular-se à identificação da história do aluno, nos espaços 

familiar, do bairro e enquanto classe social. 

As disciplinas de ―Educação Moral e Cívica‖ e ―Organização Social e Política 

do Brasil‖ seriam retiradas do currículo. Majoritariamente, o grupo de trabalho 

definiu-se pela necessidade de formação universitária para o professor de 1.º grau, 

mas essa posição não obteve consenso, tendo em vista a necessidade de 

interiorização da universidade brasileira, bastante incipiente ainda naquele momento 

histórico. O mesmo ocorreu com o debate sobre o ensino laico, majoritário no grupo, 

porém não consensual.  

O grupo também se debruçou sobre o tema da municipalização do ensino, 

firmando posição contrária, por entender que a municipalização impede a 

implementação de um plano nacional de educação, fragmenta a luta dos 

profissionais do ensino e reforça o clientelismo político-administrativo. 

Já o grupo temático que cuidou do ensino de 2.º grau, tratou, em primeiro 

lugar, de formular um diagnóstico da situação, identificando uma crise nessa área 

nos aspectos relacionados à identidade, qualidade e falta de oportunidade no 

acesso à escola. O ensino de segundo grau não deveria ser formador de mão-de-

obra barata e alienada para o mercado de trabalho, tampouco ser meramente 

propedêutico, uma ponte entre o primeiro grau e o ensino superior. Enfatizou-se a 

necessidade da formação crítica do indivíduo, no sentido da percepção de si mesmo 

enquanto membro de uma sociedade de classes. 

Dentre as formulações discutidas nesse grupo, destacam-se as propostas de 

revisão dos estágios supervisionados (já tratados noutro capítulo desta dissertação), 

a necessidade da revisão dos currículos, a gestão democrática escolar – com a 

extinção das Associações de Pais e Mestres (APM) – e a defesa do segundo grau 

integrado, contemplando três áreas de conhecimento: universal, técnico e processo 

produtivo. 

Já o grupo temático que tratou dos recursos humanos para a educação e 

ensino superior teve importante colaboração do professor Miguel Arroyo, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisou criticamente a política 

de formação do Estado brasileiro, conforme o registro abaixo: 
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O professor fez uma análise sobre a política de formação dos 
profissionais de educação, insistindo no argumento de que a atual 
política de recursos humanos na área da educação é distanciada da 
realidade da escola e das lutas dos próprios profissionais da 
educação. A política de formação existente faz parte de uma imagem 
abstrata e idealizada do educador. O profissional da educação não é 
a peça fundamental do processo educativo, porque o que hoje tem 
peso fundamental é muito mais a materialidade da escola, ou seja, a 
organização escolar, a forma como a escola é construída, 
estruturada e administrada (CPB Notícias, 1987, p. 6). 

 

Do relatório do grupo constam, dentre outras formulações, a defesa da escola 

unitária, destacando-se os seguintes parâmetros da proposição: incentivo à 

pesquisa; a recusa à compartimentalização e departamentalização, tendo como 

alternativa o fortalecimento da ação integrada quanto às disciplinas, séries e os 

graus de ensino, no plano horizontal, e da escola, delegacias e secretarias de 

ensino, no plano vertical; escola democrática, marcada pelo processo de 

participação, discussão e decisão da comunidade escolar nos aspectos pedagógico, 

financeiro e administrativo e a eleição direta para diretor de escola. Quanto à 

habilitação, defendeu-se a tese de extinção das licenciaturas curtas e a expansão da 

especialização do magistério em todos os níveis.  

Educação popular foi o tema de um dos grupos temáticos, cuja reflexão 

apontou no sentido de entender a educação popular como um processo pedagógico 

que se pauta pelos interesses das classes trabalhadoras, aliando comprometimentos 

político-ideológicos e capacitação técnica com a luta dos trabalhadores pela 

transformação da sociedade. A educação popular configura-se numa forma de 

resistência à dominação burguesa e ainda atua como despertar da consciência de 

classe, do senso crítico sobre a realidade e da confiança dos trabalhadores em sua 

própria força.  

Em virtude do autoritarismo e do rigoroso controle do Estado sobre sua rede 

de ensino nas últimas décadas, a educação popular esteve praticamente fora e 

desligada do processo da escola formal. O grupo de trabalho buscou construir 

propostas que apontam para um reencontro dessas duas vertentes, na perspectiva 

da construção de uma gestão escolar democrática e vinculada às comunidades nas 

quais as escolas estão inseridas. 

O tema do financiamento da educação também foi objeto de um grupo de 

trabalho. Partindo de uma análise crítica da atuação do governo Sarney (PMDB) – 

voltada à contenção de recursos públicos para os setores sociais, em particular a 
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saúde e a educação – o grupo valorizou a reconquista dos percentuais do 

orçamento aplicados na educação anteriores ao golpe de estado de 1964. 

Condenou, no entanto, o fato dos setores privatistas terem conseguido, ao longo dos 

anos, burlar a legislação e ampliar a fatia de recursos públicos às quais têm acesso. 

O grupo pronunciou-se em defesa de verbas públicas exclusivas para as 

escolas públicas, da gratuidade ativa em todos os níveis, pela garantia de oferta de 

vagas que atenda a demanda, pelo aumento do tempo de permanência na escola, 

pela valorização do magistério e pelo controle popular dos recursos financeiros. 

Sobre a gestão democrática da escola, o grupo pronunciou-se pela 

implantação de conselhos escolares deliberativos e pela eleição direta para diretor 

de escola. 

O grupo temático sobre educação e trabalho realizou uma discussão sobre o 

ensino profissionalizante no Brasil. Destacou o debate ocorrido na década de 1930 

sobre o dualismo existente entre o ensino cultural e o profissional. Avaliou que o 

ensino profissionalizante vem servindo mais aos interesses das classes 

exploradoras no cumprimento de seus objetivos de alienação do trabalhador e 

destacou a importância de buscar alternativas educacionais que mudem essa 

situação.  

O grupo assumiu a defesa da escola unitária – entendida como a escola que 

interessa à classe trabalhadora – adotando e transcrevendo como resolução as 

contribuições da educadora Lucília Regina de Souza Machado, conforme segue 

 
A escola unitária visa superar, de um lado, os vícios focalistas e, de 
outro, a proposta abstrata do saber universal. Abrange uma ampla e 
sólida formação geral, garantindo a unidade na diversidade. A escola 
unitária não significa totalitarismo nem eliminação das diferenças. 
Nela, estas diferenças precisam ser consideradas em suas relações 
orgânicas. Nesse sentido é necessário construir diretrizes para a 
edificação de uma escola fundamental unificada, que contemple a 
pré-escola, o primeiro e o segundo grau, se se quer promover a 
democratização do saber e da cultura. Uma escola articulada com 
padrão de qualidade que vá ao encontro do avanço do conhecimento 
de sua época e onde o caráter científico da educação seja 
valorizado. Na proposta de escola única do trabalho, o principal é o 
conteúdo: O socialismo, o coletivismo, o interesse pelo 
desenvolvimento pleno das capacidades humanas etc. (MACHADO, 
1985 apud CPB, 1987, p. 16). 

 

O grupo desenvolveu ainda uma avaliação crítica da atuação das escolas do 

SENAI, manifestando-se contrariamente à extinção dessas escolas e em apoio à 
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estatização desses equipamentos, sob controle dos trabalhadores. Sobre os cursos 

supletivos mantidos por instituições particulares, o grupo pronunciou-se pela sua 

gradual extinção e substituição por outras formas transitórias de suplência, mas sob 

controle público, a partir da iniciativa do Estado, de forma obrigatória e gratuita. 

A tônica do grupo temático sobre meios de comunicação foi a importância do 

uso de tecnologias avançadas como o rádio, a televisão e a informática, na 

educação (CPB, 1987, p. 6). O grupo pronunciou-se por mudanças na legislação 

que trata da concessão dos meios de comunicação, opinando pela democratização 

e socialização desses instrumentos, com a possibilidade de acesso e gestão desses 

meios por organizações sindicais e populares, e a participação da sociedade 

organizada nos conselhos de comunicação. 

É sintomático que o grupo tenha discutido menos a utilização desses 

instrumentos em sala de aula do que os impactos sobre a educação formal, afinal, 

desde 1978 alguns canais de televisão haviam incorporado à sua grade de 

programação os chamados ―telecursos‖. Esses programas televisivos podiam ser 

acessados por qualquer pessoa e foram dirigidos, inicialmente, aos alunos do 

segundo grau.  

Posteriormente, a programação foi ampliada para os alunos do primeiro grau 

de ensino, bastando assistir aos programas pela tevê e comprar os fascículos vendidos 

nas bancas de revistas. A partir de convênios firmados entre a Fundação Roberto 

Marinho – controladora da Rede Globo de Televisão – e instituições públicas e privadas, 

o projeto se consolidou e transformou-se em política pública, constituindo-se numa 

exitosa experiência de educação a distância, do ponto de vista de seus patrocinadores 

(REDE GLOBO, 2012). 

Em entrevista ao jornal da CPB, Sílvia Magaldi alertou para o fato de que ―os 

meios de comunicação hoje são leito de manobra do poder, tanto quanto do sistema 

educacional‖ (CPB Notícias, julho/1987, p. 6) e ainda 

 
[...] explicou que os educadores não podem ignorar a força e a 
penetração que esses meios de comunicação exercem sobre as 
pessoas, do ponto de vista sociológico, ideológico, político e psicológico. 
Por outro lado, advertiu que o entusiasmo rápido e o deslumbramento 
com essas tecnologias avançadas podem gerar uma concepção 
romântica, equivocada e perigosa (id, ib). 
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O grupo temático de educação rural apresentou um relatório sintético com 

suas propostas, partindo da necessidade de uma reforma agrária antilatifundiária, 

sob controle dos trabalhadores, como condição fundamental para a implantação de 

uma escola de interesse do trabalhador na zona rural. Da elaboração do grupo, 

destacam-se, dentre outros pontos, a preocupação com os interesses locais e a 

diversidade regional do campo, a escola como polo de interesse, ponto de encontro 

e referencial como unidade de convivência, além da colaboração com as entidades 

de classe dos trabalhadores rurais. O grupo alertou ainda para a necessidade de um 

calendário sazonal para as escolas da zona rural, de forma a conciliar interesses, 

como as colheitas, cheias, alagamentos etc. da comunidade escolar.  

Da análise das resoluções dos grupos temáticos, é possível estabelecer 

alguns pontos de encontro e discrepâncias quanto às formulações adotadas pelas 

Conferências Brasileiras de Educação e a iniciativa patrocinada pela Confederação 

de Professores do Brasil, em 1987. 

Sem ter a pretensão de esgotar o debate sobre o tema, pode-se afirmar que, 

enquanto as CBEs construíram uma agenda heterogênea composta por proposições 

liberais republicanas mescladas por algumas teses socialistas – dentre elas o debate 

sobre a escola unitária e do trabalho como princípio pedagógico, conforme ressalta 

Roberto Leher (2014, p. 9) – a Conferência da CPB assumiu como centrais algumas 

premissas da concepção educacional identificadas no marxismo, fazendo um 

chamado a que as classes trabalhadoras- e não só os professores – tomassem em 

suas mãos ―a direção intelectual e moral da educação como uma tarefa da própria 

classe‖, ainda no capitalismo. 

Todos esses elementos conferiram um caráter diferenciado à iniciativa da 

Confederação de Professores do Brasil. Quando confrontada com outras ações que 

vinham ocorrendo no mesmo campo de debate, aquela conferência educacional 

distinguiu-se pelo forte acento teórico-pedagógico, ideológico e programático, 

alicerçados nos conceitos e fundamentos de teorias críticas no campo sociológico e 

educacional. 

 

3.2.2 A II Conferência de Educação da CPB (1988) 

 

Em 1988 ocorreu a II Conferência Nacional de Educação da CPB, dessa vez 

em Goiânia/GO entre os dias 28 e 31 de julho de 1988. A conferência foi fruto de 
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deliberação do XXI Congresso e o encontro contou com a presença de 

aproximadamente mil professores de todo o país. 

Embora maior, numericamente, do que a I Conferência, o evento não teve a 

participação massiva do professorado, pretendida pelos organizadores quando da 

sua convocação. Em artigo publicado por João Monlevade, que teve participação 

importante na organização do evento, o professor avalia a Conferência nos termos 

abaixo: 

 
Como a primeira conferência, realizada em julho de 1987, em 
Brasília, ela vem preencher uma lacuna sentida pelo magistério 
brasileiro: a falta de um momento coletivo de reflexão dos 
professores da escola pública sobre os temas de política 
educacional. Não foram poucos os obstáculos para a realização da 
segunda conferência. O que não deveria ser muito grave, acabou 
sendo a pior dificuldade: a depauperação financeira do magistério 
brasileiro, conjugada pela elevação absurda dos custos de 
transporte. Diante disso, a presença de quase mil professores em 
Goiânia, vindos de todos os Estados brasileiros, já é, por si, um 
eloquente testemunho de vitalidade da CPB e do sucesso da II 
Conferência Nacional de Educação (CPB Notícias, 1988). 

 

Os debates, naquele momento, se concentraram nas problemáticas tratadas 

no âmbito da Assembleia Constituinte, então às vésperas do segundo turno de 

votação, nas constituintes estaduais e nos debates da futura Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. Já refletindo o avanço das proposições neoliberais na 

sociedade e a polarização expressa na Constituinte, a conferência colocou-se como 

uma trincheira de resistência a esse pensamento que se baseia no questionamento 

a ―tudo que é público e estatal, e na exaltação do privado orquestrada pela 

burguesia‖ (id, ib). Também foram abordadas experiências educacionais de outros 

países e questões relacionadas às reformas curriculares.  

Seguindo a metodologia da conferência realizada no ano anterior, os 

participantes foram divididos em grupos de trabalho, que também contaram com o 

apoio de especialistas, nas seguintes áreas: i. pré-escola, ii. primeiro grau, iii. 

segundo grau, iv. financiamento e municipalização, v. educação popular, vi. 

educação e trabalho, vii. recursos humanos para a educação, viii. educação 

especial, ix. educação rural, x. educação de adultos, xi. educação sexual, xii. 

ecologia e educação, xiii. gestão democrática da educação, e xiv. educação e 

comunicação social. 
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Foram ainda realizadas reuniões de grupos de trabalho específicos por área 

de ensino, que contaram com a presença de vinte a cento e vinte participantes (id, 

ib), divididos da seguinte forma: i. ensino de Português, ii. ensino de Língua 

Estrangeira, iii. ensino de Literatura, iv. ensino de Matemática, v. ensino de Ciências, 

vi. ensino de História, vii. ensino de Geografia, viii. ensino de Educação Física, ix. 

ensino de Educação Artística, x. ensino de Filosofia, xi. ensino de Sociologia, xii. 

ensino de Psicologia, xiii. ensino Técnico Agropecuário, Industrial e Comercial, xiv. 

ensino de Disciplinas Pedagógicas e xv. ensino de Informática. 

O evento foi estruturado em três conjuntos de atividades para todos os 

participantes sendo, essas, palestras de política educacional para o conjunto dos 

conferencistas. A palestra de abertura teve a participação dos deputados 

constituintes Gumercindo Milhomem e Hermes Zaneti, com o tema "A política 

educacional no contexto constituinte". Representantes de Cuba e do Paraguai 

apresentaram relatos sobre as experiências educacionais de seus países. E, por fim, 

a terceira palestra foi proferida pelo Professor Ildeu Coelho, da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), abordando "Introdução ao currículo: a questão do saber".     

Para o experiente e ativo professor Monlevade, a segunda conferência foi 

"mais que tudo, um evento político de um conjunto de entidades sindicais do 

magistério brasileiro que levanta temas e questionamentos para a discussão e 

reflexão de suas bases" (id, ib). A retórica da educação voltada à classe 

trabalhadora e a defesa da escola pública foram marcas do evento, o que denota a 

continuidade do processo e do acúmulo da conferência anterior. 

De certa forma, é possível enxergar nas iniciativas da CPB e de outras 

entidades sindicais o prenúncio das mudanças pelas quais o FNDEP passaria ao 

longo da década seguinte. O desenvolvimento ulterior das iniciativas do Fórum, no 

que diz respeito ao debate educacional e, em particular, quanto à elaboração da 

nova LDB, levaria a um deslocamento do protagonismo destas atividades.  

Se, antes, as iniciativas estavam mais diretamente vinculadas às entidades do 

mundo acadêmico e científico – ainda que em parceria com as associações e 

organizações sindicais dos professores – esse protagonismo deslocar-se-ia para as 

entidades voltadas à representação trabalhista do professorado e demais 

trabalhadores no ensino. Foi com essa configuração que ocorreram, na década de 

1990, os CONEDs (Congressos Nacionais de Educação). 
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3.3 A PARTICIPAÇÃO DA CPB NO PROCESSO DA ASSEMBLEIA NACIONAL 

CONSTITUINTE (1987/1988) 

 

A Intervenção da CPB nos debates da Assembleia Nacional Constituinte 

(ANC) remonta ao Congresso da entidade realizado em 1986, na cidade de João 

Pessoa/PB, e que teve como mote ―A Constituinte e a Constituição que queremos‖. 

A partir dali, a Confederação desenvolveu uma série de campanhas em torno do 

tema, pautou o assunto com destaque nos congressos nacionais da entidade, além 

de ter tido participação ativa em vários espaços institucionais, acadêmicos e 

sindicais que trataram do assunto. A CPB também convocou e realizou duas 

conferências nacionais de educação, em 1987 e 1988, já tratadas neste capítulo. 

No Congresso de 1986, a hierarquia dada ao debate sobre o tema 

educacional resultou na produção de resoluções bastante amplas. O documento 

final aprovado destaca como princípio geral a educação enquanto ―direito de todos e 

dever do Estado, que deve garantir o ensino público e gratuito de boa qualidade 

para todos e em todos os níveis‖ (CPB, 1986, p. 3). 

O documento elenca as condições mínimas para garantir-se o ensino público 

e gratuito, tratando da questão da materialidade da rede física de ensino, das 

verbas, do transporte e alimentação dos alunos e qualificação dos educadores. 

Defende a escola de tempo integral no primeiro grau, a gestão escolar democrática 

e o fim dos subsídios para a iniciativa privada. 

Os professores reivindicaram a revogação da Lei 5.692, de 1971, ainda antes 

da Constituição, e a criação de um Projeto Nacional de Educação no qual constasse 

a oferta da educação básica para toda a população, garantindo, assim, a 

erradicação do analfabetismo. 

As questões relacionadas à democratização do ensino também tiveram 

destaque, com formulações acerca das eleições dos gestores pela comunidade 

escolar, criação de colegiados e conselhos, além da realização de congressos em 

todas as instâncias da federação para o debate educacional. 

Acerca da valorização do magistério, o Congresso pronunciou-se pelo 

estabelecimento de um piso salarial nacional unificado, pela exigência de concursos 

públicos para admissão nas redes públicas e pelo fim dos contratos precários e 

temporários. 
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Duas campanhas nacionais – durante os anos de 1986 a 1988 – foram 

desenvolvidas pela CPB e buscaram aglutinar, numa ação comum, as atividades 

desenvolvidas a partir de suas entidades regionais filiadas. A primeira teve como 

lema ―Constituinte sem povo não cria nada de novo‖. A campanha buscou estimular 

a participação do professorado, junto com a sociedade civil, no processo de 

discussões sobre a nova Carta Constitucional. 

Uma segunda campanha foi levada a cabo tendo como chamada ―De olho na 

Constituinte‖, ocorrendo já com os trabalhos da ANC em andamento, e serviu como 

instrumento de pressão sobre os congressistas. 

Nesse período, a CPB realizou ainda o seu XX Congresso, em janeiro de 

1987, no qual a temática educacional também teve um tratamento importante. O 

Editorial do jornal da Confederação assim expressou as expectativas quanto ao 

processo que se iniciava: 

 
Instala-se a Assembleia Nacional Constituinte, não a que queremos, 
que terá a tarefa de escrever a nova Carta. Sua liberdade de ação e 
soberania de decisão estão demarcadas, desde o início dos seus 
trabalhos, pela acomodação das correntes que nela se expressam. 
Aos bons observadores o espectro conservador não causa espanto. 
Aí a criticidade do momento. Há que surgir outra vertente de 
expressão da vontade popular para que não se decida em seu nome 
por interesses que lhe sejam contrários. A derradeira trincheira da 
sociedade civil, fraudada a expectativa da efetiva representação 
parlamentar, resulta da sua própria capacidade de organização. 
Sindicatos, associações, enfim, as entidades que detêm esta 
representação autêntica terão a responsabilidade de construir essa 
vertente que deverá respaldar as posições dos constituintes 
progressistas e que servirá de libelo contra as atitudes 
conservadoras que buscarão minimizar os avanços ansiados pela 
classe trabalhadora.  
[...] 
A nova escola que sonhamos será resultado da nova sociedade que 
todos, juntos, haveremos de construir (CPB Notícias, janeiro/1987, p. 
2). 

 

Do painel de abertura do Congresso participaram os professores Moacir 

Gadotti – na ocasião, docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) – Florestan Fernandes (USP) e deputado constituinte e Lucília Regina de 

Souza Machado (UFMG).  

Esse debate inaugural teve como tema a ―Constituição para uma nova 

escola‖.  
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Florestan Fernandes alertou para os enfrentamentos com a maioria burguesa, 

conservadora e pró-imperialista do Congresso Constituinte: 

 
Haverá uma grande maioria conservadora, o que significa que 
teremos grande representatividade da burguesia imperialista, 
disposta a submeter-se aos pacotes exportados dos Estados Unidos, 
da Europa e do Japão. E é exatamente isto que devemos reverter se 
quisermos construir no país uma educação para o povo brasileiro, 
pela independência do povo e pela consciência crítica do trabalhador 
e sua capacidade de ação coletiva revolucionária (CPB, 1987, p. 3).  

 

Em sua manifestação, Moacir Gadotti defendeu a sua concepção de escola, 

relacionando-a ao exercício do poder na sociedade, nos seguintes aspectos 

 
Só a educação socialista pode ser verdadeiramente democrática e 
popular, isto é, universal. A escola pública em todos os níveis é de 
fundamental importância para a classe trabalhadora. Não só por 
representar um espaço de luta, mas porque é o local onde o 
trabalhador pode elaborar sua cultura, desenvolver seus interesses e 
preparar-se Intelectualmente para enfrentar o grande desafio de 
transformar-se de governado em governante. É nesta velha escola 
que a contradição terá lugar, gerando a nova escola, voltada para os 
interesses da maioria trabalhadora (id, ib).  

 

Por seu turno, Lucília Regina defendeu um modelo educacional que 

garantisse o direito ao ensino e a permanência do aluno na escola, a liberdade do 

ensino, a aplicação exclusiva de recursos públicos na rede pública e a gratuidade 

em todos os níveis. Defendeu ainda o livre acesso ao saber e à cultura, a liberdade 

de pesquisa e informação e a implantação da escola unitária, onde não existam 

desigualdades sociais e regionais.  

Acerca da construção de uma escola democrática, a educadora destacou o 

conteúdo de classe embutido no termo: 

 
Quando a gente fala sobre uma escola democrática, é importante 
saber o que se está entendendo por democracia, porque democracia 
implica em diferentes acepções. Ela demanda sempre, sempre numa 
adjetivação: é democracia em função de que propósito? Você pode 
ter uma democracia liberal, uma democracia socialista. Então a 
grande dificuldade de trabalhar com qual palavra é esta. A realidade 
das leis corresponde, em grande medida, à realidade social. Assim, o 
aparato jurídico, institucional e político de um país reflete a forma de 
propriedade, a distribuição da riqueza social, a dominação ideológica 
e política exercidas pelas classes dominantes do país (CPB, 1987, p. 
4). 
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No mesmo sentido, Gadotti também asseverou: 
 
Nenhuma Constituinte democratizará a escola, as conquistas 
democráticas sempre foram fruto de lutas de massa de todos os 
trabalhadores. Então, há uma limitação implícita na Constituinte que 
é esta, que é uma Constituinte burguesa, majoritariamente 
conservadora, mas existem a voz e a vez de alguns trabalhadores e 
o Professor Florestan Fernandes é um que vai, decididamente, 
defender o ponto de vista da classe trabalhadora dentro da 
Constituinte. Portanto, os trabalhadores não têm maioria, mas tem 
uma possibilidade e nós pretendemos avançar nessa possibilidade, 
fazendo ouvir alto a voz dos trabalhadores. A Constituinte é um 
espaço de luta, como é a escola, o sindicato, a sociedade e como 
pode ser até o Estado, embora eu não tenho uma crença muito 
grande que seja o Estado que vai resolver os problemas, já que não 
acredito naqueles que entram no Estado para mudar, porque muitas 
vezes quem muda são eles e não o Estado. Mas o estado é também 
local de conflito, onde o conflito existe e é possível avançar a política, 
no ponto de vista da classe trabalhadora como um todo (id ib). 

 

Bastante nítida, portanto, a proximidade dos pontos de vista expressados 

pelos palestrantes e pela direção da CPB, acerca do caráter burguês e conservador 

do Congresso Constituinte e a preparação do professorado para uma disputa num 

terreno difícil e desigual. Destaca-se, ainda, que as opiniões defendidas pelos 

educadores no que toca às concepções pedagógicas, ancoradas numa abordagem 

marxista e nos pressupostos da pedagogia socialista e da escola unitária, foram, em 

grande medida, as balizadoras do debate realizado durante as duas conferências 

nacionais de educação promovidas pela CPB.  

Dos debates realizados naquele congresso resultou uma grande campanha 

em defesa da escola pública, levada a cabo no período seguinte pela CPB e suas 

filiadas. Durante a tramitação dos trabalhos constituintes foram organizadas diversas 

caravanas e realizadas visitas regulares aos gabinetes dos parlamentares em 

Brasília (DF), com intensa atividade fomentada pela CPB e participação ativa dos 

professores.  

No dia 9 de abril de 1987, cerca de 1.400.000 (um milhão e quatrocentos mil) 

profissionais do ensino foram à greve em todo o país, quando da entrega da 

Emenda Popular patrocinada pelo FNDEP. No dia 29 de setembro de 1988 uma 

grande caravana de trabalhadores ocupou Brasília quando da reta final das votações 

na Constituinte. 

Tomaz Wonghon descreve a movimentação levada a cabo pela CPB e suas 

entidades filiadas durante a campanha, trazendo o seguinte aporte: 
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Só que não era fácil, a nível nacional, reunir gente. Toda semana 
chegava ônibus lá de professores. Eu propus, eu criei uma 
campanha ‗De olho na Constituinte‘. Então botamos os nomes dos 
caras, aquele que se faz hoje... painel, pra poder controlar. Nós 
começamos lá, de ‗Olho na Constituinte‘. E eles iam de gabinete em 
gabinete, checando os caras, pedindo adesão às nossas propostas, 
dos professores. Tinha dia que chegavam três, quatro, cinco, seis 
ônibus. Vinha ônibus de São Paulo, ônibus do Mato Grosso, outro do 
Sergipe, outro do Ceará... E a gente tinha que acomodar, dar um 
jeito. Um dia chegou tanto ônibus lá, que nós não tínhamos onde 
botar. Eles já levavam, no bagageiro do ônibus, colchonete. E como 
Brasília é um tempo quente, era fácil, não precisava roupa de cama, 
grandes coisas. Fosse aqui no sul, no período de inverno... Mas lá 
era diferente, o clima ajudava e já iam prontos para onde a gente 
pudesse alojar, numa escola estadual, nalgum lugar. Mas chegou 
tanto ônibus que nós não tínhamos mais nem locais que a gente já 
tinha previsto, não era possível. Aí eu falei com um camarada que 
era vice-reitor da UNB, o Ruiz, e conseguimos um espaço na UNB, 
próximo a banheiros. E eu fui numa cidade próxima, satélite, que eu 
tinha visto um circo, e nós alugamos a lona do circo, montamos na 
UNB, e ela serviu de barraca, uma grande barraca para todo aquele 
pessoal que ficou embaixo, deitado em colchonetes. E recebeu toda 
aquela gente. Mas era assim, todo dia chegava ônibus lá. Todo dia 
chegava gente para conferir, pra passar de gabinete em gabinete, 
conferindo e conferindo (WONGHON, ENTREVISTA, p. XLVIII-XLIX). 

 

No Jornal CPB Notícias de março/abril de 1987, destaca-se uma entrevista 

com o ex-presidente e deputado constituinte Hermes Zaneti, reeleito pelo PMDB/RS, 

apresentado, na matéria, como um dos representantes do magistério na 

Constituinte. Do longo depoimento, reproduzido pelo jornal da entidade, destaca-se 

– inclusive, pelo seu caráter classista – a seguinte passagem, reproduzida a seguir: 

 
Estamos empenhados na construção de uma sociedade justa e 
igualitária. Isso supõe, além da democracia política, a democracia 
econômica e social. Exige uma Constituição em defesa dos 
interesses da maioria, que são os trabalhadores que têm sido 
explorados ao longo da nossa história. Sinto-me comprometido na 
defesa dos interesses dessa maioria, dentre os quais estão os 
professores, e na defesa de uma proposta de educação crítica e 
democrática que atenda realmente aos anseios dessa maioria. 
Queremos uma constituição que possibilite a construção de 
mudanças profundas e estruturais para nosso país. Isto só será 
possível na medida em que tivermos o respaldo da pressão popular 
organizada (CPB NOTÍCIAS, 1987). 

 

Na mesma oportunidade, o deputado apresentou as linhas gerais do modelo 

escolar que seria defendido na elaboração da nova Constituição da República, nos 

seguintes termos: 
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Fundamentalmente deve ser a escola da maioria. Em primeiro lugar 
tem que ser democrática, isto é, para todos, publica, gratuita, de boa 
qualidade. Em segundo lugar deve ser uma escola crítica, no sentido 
do que seja capaz de analisar a realidade e inserir o processo 
educacional no processo mais amplo de transformação social. Uma 
escola nacional, no sentido de preservação e defesa de nossa 
identidade cultural, dos interesses do nosso povo, estimulando a 
criatividade, comprometida com a geração de tecnologia nacional, 
capaz de ajudar a romper com a dependência do capitalismo 
internacional (idem). 

 

No XXI Congresso da CPB, ocorrido em janeiro de 1988, novamente a 

temática educacional teve bastante ênfase, embora o congresso tenha sido bastante 

polarizado pelo tema da filiação à CUT, tese que restou vitoriosa, ao final. 

Mas, na linha dos últimos eventos, novamente a CPB patrocinou um debate 

de imensa riqueza teórica, política, programática e pedagógica, para os seus 

associados, aliando as discussões corporativas com os temas mais gerais da 

sociedade e com as concepções educacionais e propostas pedagógicas. 

Participaram deste debate os professores Luiz Antônio Cunha (UFF), 

sociólogo, Guiomar Namo de Melo (PUC/SP), ex-secretária de educação do 

Município de São Paulo na gestão Mário Covas (PMDB), e Paolo Nosella, filósofo, 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Naquela significativa ocasião para a história da educação brasileira, o 

professor Luiz Antônio Cunha traçou um quadro das políticas educacionais do 

regime militar: 

 
A ditadura militar incorporou e radicalizou o projeto educacional 
privatista expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional promulgada em 1961.  A descentralização do sistema 
educacional e a transferência de atribuições para o Conselho de 
Educação serviram para que os empresários do ensino e seus 
prepostos promovessem uma ampla, articulada e bem sucedida 
operação de destruição da escola pública de primeiro e segundo 
graus.  
[...]  
A educação foi concebida como a produção de uma mercadoria com 
seu custo, seu preço e seu mercado, num processo em que a 
produtividade era o critério organizador (CPB, 1988, p. 8). 

 

Para o professor, o sucateamento da escola pública foi: 

 
Resultado de uma política deliberada, de deterioração do ensino 
público implantada em todo o país, induzida pelos mesmos 
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empresários que hoje se escandalizam diante da defesa da 
exclusividade dos recursos públicos para o ensino público. Dizem 
eles que a estatização do ensino seria o fim da democracia, como se 
o privatismo que eles promoveram com todo o apoio da ditadura 
militar tivesse produzido algo de democrático (id ib). 

 

Destaca-se uma passagem mais longa da explanação feita pela professora 

Guiomar Melo, de modo a dar clareza ao seu pensamento, tendo em vista que a 

educadora apresentou uma abordagem conceitual distinta daquela expressa pelo 

professor Cunha.  

Assim, na definição apresentada por Guiomar Melo: 

 
A palavra política, junto com a palavra educacional, sugere um 
acordo, uma conciliação o conflito de interesses, porque é disto que 
é feita a política, dos acordos e dos conflitos, em torno de 
determinados objetivos. Estou convencida de que os traços 
perversos da nossa política educacional, ao longo das últimas 
décadas, foram mais acentuados, na medida em que, desde a 
origem deste país, a educação esteve voltada para a formação 
apenas de uma elite e não da população, como um todo. Esta 
política está estreitamente associada com o tipo de formação do 
próprio estado brasileiro.  
[...]  
Está em disputa uma nova política educacional, mas não creio na 
possibilidade de que isso se desenhe de acordo com os interesses 
da maioria, se duas condições não forem criadas por nós, junto à 
população brasileira. Em primeiro lugar, uma nova maneira de 
relacionamento entre o Estado e a sociedade. É preciso 
definitivamente que, o processo de transição democrática que se 
iniciou, avance para que os canais de organização da sociedade se 
fortaleçam. 
[...]  
A segunda questão de uma política educacional é a própria 
reorganização do aparelho do Estado. E aqui não digo, porque não 
vejo no meu horizonte, a possibilidade de uma ruptura profunda na 
sociedade brasileira, não estou pensando na reorganização de um 
estado socialista.  
[...]  
Vamos estar alertas para que a política educacional não se 
transforme em uma mera política assistencial e para que cada escola 
não se torne abastecimento de produtos gratuitos de alimentação 
para as crianças e suas famílias. As nossas escolas precisam 
recuperar urgentemente o seu papel de espaço; de apropriação e de 
transmissão do conhecimento e não podemos permitir que, nessa 
nova fase de relação do estado com a sociedade, o populismo tome 
conta da política educacional (id ib). 

 

O professor Nosella apresentou uma visão do desenvolvimento capitalista do 

Brasil nas últimas décadas, destacando que: 
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Esse processo de desenvolvimento do capitalismo tardio foi marcado 
pela reprodução das condições do atraso histórico no país, pela 
herança do passado colonial, pela profunda dependência financeira, 
tecnológica e transnacional, dos setores estratégicos da economia 
(CPB, 1988, p. 9). 

 

Na perspectiva apresentada, esse modelo de desenvolvimento havia 

resultado, naquele momento, numa enorme desigualdade social, em analfabetismo 

em massa e na fome para milhões de pessoas. Diante desse quadro, os professores 

se preocupam e sentem algumas tentações, explicando quais seriam: as tentações 

do recuo diante das dificuldades, do assistencialismo e a tentação do iluminismo, 

entendida como iluminar as mentes dos alunos e por aí se resolver alguma coisa.  

Desta caracterização resulta a tese de que: 

 
Ao longo desses anos, o professorado brasileiro foi construindo na 
própria prática, na luta, no sofrimento, nas vitórias, nas derrotas, a 
pedagogia que temos. É uma pedagogia concreta, que vem se 
construindo devagar, que já superou o nível romântico do ensino, ou 
seja, aquele em que o professor, após formado, acha que 
preparando-se bem, em lecionando corretamente, seguindo as 
diretrizes aprendidas pela didática, transformaria o mundo e a 
sociedade. Esse nível romântico, idealista, não se justapõe aos 
outros níveis, ele foi superado por outro processo de educação de 
amadurecimento do coletivo dos professores, que eu chamaria de 
prática sindical, acionista, reivindicativa. De repente, o professor 
entende que não é apenas ensinando bem, tendo bons livros, tendo 
uma correta didática que vai mudar alguma coisa. Entende também 
que se unindo, se organizando, reivindicando as condições materiais 
de ensino, as condições inclusive de sobrevivência dos próprios 
alunos, que alguma coisa poderá mudar. E finalmente, estamos 
assistindo a um amadurecimento ainda mais profundo que eu 
chamaria de amadurecimento político (id ib). 

 

A contribuição trazida pelo professor revela-se muito interessante, na medida 

em que busca interpretar os estágios de desenvolvimento da consciência, ou das 

formas sociais da consciência do professorado, naquele momento. Ressalta os seus 

aspectos contraditórios, mas reforça a preponderância da ação frente ao 

pensamento individual. A ação coletiva, muitas vezes, coloca-se ―à frente‖ das 

compreensões individuais, na medida em que o indivíduo, vinculado a um 

determinado grupo social, é impulsionado à ação pelo elo moral estabelecido com 

essa coletividade. 
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Os debates educacionais eram uma tradição entre os professores, como 

vimos, desde a fundação da CPPB, no entanto, primava uma orientação 

colaboracionista, nos primeiros anos da entidade, com as diretrizes do regime militar. 

―Já mesmo antes de mim, na CPB, já tinha a preocupação [com o debate das] 

chamadas teses educacionais. O Congresso da CPB tinha teses‖ (ZANETI, 

ENTREVISTA, 2018, p. XVI).  

Na mesma linha, corrobora por Tomaz Wonghon: 

 
Não há congresso que não tenha tido uma pauta pedagógica 
acoplada às questões salariais. Não há, sou capaz de afirmar isto. 
Não há congresso estadual ou nacional que não tenha tido o 
acoplamento destas discussões pedagógicas, do aprofundamento, 
de se ouvir especialistas numa palestra, do aprofundamento depois 
em trabalhos de grupos, e esses trabalhos de grupos trazendo as 
suas respostas (ENTREVISTA, 2018, p. XLIII e XLIV). 

 

A preocupação com o tema estava diretamente relacionada a ganhar o 

respaldo da sociedade para os reclamos dos professores quanto às suas condições 

de trabalho. Neste sentido, a chamada  

 

[...] questão pedagógica sempre esteve marcada na organização e 
no movimento dos professores. Eu me lembro desde a primeira 
greve, a primeira greve aqui no estado, no CPERS, nós tínhamos 
uma compreensão nítida, clara: levar à sociedade o clamor de uma 
necessidade funcional, uma necessidade de condições de trabalho.  
Era algo muito egoístico, muito particular, embora a gente tivesse a 
compreensão de que a entidade era um sindicato, não era chamada 
de sindicato, não podia se sindicalizar, mas a representação dos 
professores, para nós, tinha o cunho de um sindicato. E que o 
sindicato devia lutar por isso, pelas condições de trabalho. Mas, a 
gente sempre agregava, não sei se isso é cacoete de professor, 
agregava que a mesma sociedade a quem a gente levava essa 
mensagem dê atenção às nossas condições de trabalho, ela 
precisava também ser tocada, sensibilizada, na preocupação que 
nós tínhamos, de que essas condições de trabalho significavam a 
qualidade e a melhoria da qualidade da educação que nós 
praticávamos e ministrávamos.  
Um pouco mais adiante, também, de que nesta qualidade, que nós 
ministrávamos, tínhamos que ter a parceria de pais e alunos para a 
discussão e a construção desta educação. Isso é presente sempre, é 
difícil achar qualquer documento daquela época, que fosse veiculado 
por entidade, que não trouxesse essa marca (WONGHON, 
ENTREVISTA, 2018, p. XLIII). 

 

O professor Roberto Felício, de sua parte, destacou o papel consciente dos 

sindicalistas na introdução do debate dos temas educacionais: 
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O movimento sindical teve a capacidade de introduzir na sociedade o 
debate e a importância desse tema. Poderia ter desenvolvido de 
outras maneiras. Existe até quem diga que o movimento de 
educação é mais amplo do que o movimento sindical ligado à 
educação. Num certo sentido, você pode até dizer: é, tem muita 
gente que discute a educação fora do sindicalismo.  
[...] 
Nós soubemos incorporar o tema da educação como um instrumento 
estratégico para o desenvolvimento social, político, cultural, 
econômico de uma nação. Para além das nossas bandeiras 
corporativas, além da vida nossa, dos nossos salários, das nossas 
condições de trabalho no chão da escola, essa coisa toda.  
[...] 
Felizmente, os nossos colegas dos outros sindicatos, das outras 
atividades profissionais também, de certa forma, empunharam a 
bandeira da educação. Introduziram, inclusive, esse tema nas suas 
pautas respectivas (FELÍCIO, ENTREVISTA, 2018, P. LXXXIX e LC). 

 

No que foi acompanhado pelo professor Nélson Silva: 

 
O sindicato permite um fórum de discussão mais amplo do que a 
própria escola, para a formulação dessa política. [...] Os congressos 
da educação ou os congressos que a gente tinha, eventualmente, 
sempre com uma discussão educacional, isso permitia a nossa 
contribuição organizada para a formulação dessas políticas e a 
pressão sobre o governo, em geral, para que elas fossem adotadas. 
O percentual para a educação, por exemplo, é uma luta que foi 
permanente. O piso salarial do professor, até hoje, e outras questões 
de organização da escola, a própria discussão da avaliação, da 
municipalização, que mexe com a estrutura da escola. O sindicato 
permite que você agrupe forças e crie uma massa crítica para 
contribuir nesse debate. Seria diferente se cada escola fizesse a sua 
discussão e levasse à junção no sindicato, nas confederações 
nacionais, enriquece muito a discussão. A união faz a força. Muitas 
cabeças pensando. Então, sem dúvida, o sindicalismo, ele contribui 
bastante com isso, com a educação e o processo de formulação das 
políticas educacionais, sem dúvida. Até na organização da pressão 
sobre o Congresso. [...] Sem dúvida, é importante essa ligação 
(SILVA, ENTREVISTA, 2018, p. LXII e LXIII). 

 

Embora despertasse polêmicas, o tema educacional acabou sendo um 

elemento de construção da unidade entre os sindicalistas, na percepção, 

novamente, do Professor Nélson Silva: 

 
Havia mais acordo. Isso é verdadeiro. O problema das verbas, isso 
tinha acordo. Os problemas de uma gestão mais democrática na 
escola, quer dizer, havia uma visão da educação e de uma política 
educacional bastante consensual entre os professores. A luta, a briga 
maior era no terreno político mesmo. Refletia a luta e a briga, a 
discussão, em outras instâncias políticas desse momento, no PT, na 
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CUT e em outros organismos. Mas no terreno educacional sempre 
houve... A CPB, ela prezava muito isso, ela tinha toda uma 
discussão, tinha resoluções e ali era fácil, o congresso corria fácil, 
não era tão ―ranhento‖, com muita luta, com muita discussão... Tinha 
discussões, às vezes, de nuances dentro de um princípio geral 
comum (SILVA, ENTREVISTA, 2018, p. LIX). 

 

A premência do debate educacional também influenciou e cobrou uma 

elaboração teórica e programática das correntes políticas organizadas, conforme 

podemos conferir nas seguintes observações: 

 
Nos congressos, a gente atuava cada corrente com as suas teses e 
essas teses abordavam a questão educacional. Havia um debate 
intenso. A Convergência chegou a criar, aí já no PSTU, se não me 
engano, uma revista de educação, não sei se você conheceu ela: 
―Desafios na Educação‖. Editamos cinco números, tamanha era a 
contribuição e o debate que já existia aí. Já havia um acúmulo, uma 
massa crítica que permitia editar uma revista. Isso no interior da 
Convergência. Isso era assim porque esse debate existia também 
com as outras correntes. Quer dizer, as visões da educação, as 
questões de avaliação da escola, as questões de municipalização, 
enfim toda a proposta, toda a política do governo, do neoliberalismo 
para a educação. Nós tínhamos um debate intenso sobre isso, que 
acompanhava também o debate salarial. O mote de melhores 
condições de vida, trabalho e ensino vinha, ele vinha sempre junto. 
Eu não me lembro se chegou a ter congressos exclusivos orientados 
pela APEOESP ou pela CPB. Eu me lembro de ter ido a um 
congresso para fazer a discussão educacional especificamente. 
Apresentei um trabalho, mas não me lembro se esse congresso era 
da CPB (SILVA, ENTREVISTA, 2018, LVIII). 

 
Os depoimentos valorizam o recorte que se estabeleceu no trabalho, dando à 

temática a importância que ela proporcionou no debate sobre as problemáticas que 

são próprias das políticas educacionais entre os sindicalistas. 

 

3.3.1 A ação da CPB dentro da Constituinte 

 

A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 incluiu dispositivos 

legais que foram fruto de intensas mobilizações e parte das reinvindicações, 

historicamente construídas, pelos movimentos dos trabalhadores em educação ao 

longo das décadas de 1970/1980, em particular, no Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública. 

No terreno da organização sindical e trabalhista as principais conquistas dos 

servidores públicos civis, incluídos aí os da educação, foram os direitos de 
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sindicalização e de greve, embora este ficasse pendente de regulamentação 

posterior. O direito à negociação e à contratação coletiva não foi estabelecido, sendo 

ainda hoje parte da pauta dos trabalhadores em educação e dos servidores públicos 

em geral. 

Naquele momento, a hegemonia das correntes petistas oriundas do Novo 

sindicalismo já estava consolidada na CPB, com a filiação à CUT. No entanto, teriam 

papel destacado durante os trabalhos da Assembleia Constituinte – e na defesa dos 

artigos da nova Constituição que tratavam do direito à educação – o ex-presidente 

Zaneti e o então presidente da Confederação, Tomaz Wonghon, ambos 

pertencentes a outro campo político. Zaneti, com militância inicialmente no grupo 

histórico do MDB, e Wonghon participaram da fundação do PSDB em junho de 

1988, em meio à divisão do PMDB durante os trabalhos da ANC. 

Além de Zaneti, outros parlamentares – alguns deles ligados aos partidos de 

esquerda – trabalharam em estreita relação com as entidades do FNDEP, na defesa 

das proposições do Fórum no interior da Subcomissão temática que tratou da 

educação, dentre eles os deputados federais Gumercindo Milhomem (PT/SP), 

Florestan Fernandes (PT/SP), Paulo Delgado (PT/MG) e Eduardo Bonfim 

(PCdoB/AL).  

A ANC foi instalada no dia 1° de fevereiro de 1987. Somente no dia 24 de 

março foi votado o seu Regimento Interno que previa, dentre outras, a possibilidade 

de apresentação de emendas populares, desde que subscritas por 30.000 (trinta mil) 

eleitores, para debate na Constituinte.  

Para o seu melhor ordenamento, os trabalhos foram divididos em 4 (quatro) 

etapas: i. Subcomissões; ii. Comissões temáticas; iii. Comissão de sistematização; e 

iv. Plenário. Foram instaladas 8 (oito) comissões temáticas, que se estruturaram em 

24 (vinte e quatro) subcomissões que formatariam um anteprojeto da nova Carta 

Constitucional. As subcomissões começaram a funcionar no dia 7 de abril de 1987. 

O tema da educação foi contemplado na Comissão n.º 8 (oito), que englobava os 

temas da Família; Educação, Cultura e Esportes; Ciência e Tecnologia; e 

Comunicação.  

A Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes teve como presidente o 

deputado Zaneti e para a relatoria foi indicado o senador João Calmon (PMDB/ES). 

Entre 23 de abril e 20 de maio de 1987 ocorreram as audiências públicas, nas quais 

diversas entidades técnico-científicas, educacionais, acadêmicas, sindicais, 
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empresariais, religiosas e estudantis tiveram a oportunidade de expor suas 

propostas para o capítulo da educação.  

Conforme Luziano Lima essa Subcomissão foi uma das que recebeu mais 

sugestões, tendo realizado 34 (trinta e quatro) reuniões e ouvido 31 (trinta e uma) 

entidades nas audiências públicas (LIMA, 2009, p. 241). 

A CPB foi ouvida na audiência do dia 29 de abril daquele ano. Os trabalhos 

da comissão seguiram até o dia 19 de maio de 1988 e foram marcados por três 

debates fundamentais: financiamento da educação pelo Estado, definição acerca da 

destinação ou não de verbas públicas para o setor privado da educação e, ainda, a 

oferta do ensino religioso nas escolas públicas. 

 No debate sobre financiamento, as entidades ligadas ao FNDEP, incluindo a 

CPB, defenderam a destinação de, no mínimo, 13% (treze por cento) pelo governo 

federal e de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas tributárias dos 

governos dos Estados, Distrito Federal (DF) e municípios para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino público e gratuito (Idem, p. 242-243). 

A posição amplamente majoritária entre os membros da Comissão admitia o 

compartilhamento do exercício das atividades educacionais entre o Estado e a 

iniciativa privada, opinião, então, acompanhada pela maioria das entidades 

educacionais que compunham o Fórum. 

Absolutamente contraditória para um espaço de defesa da educação pública, 

o posicionamento do FNDPE naquele debate foi bastante explorada pelos setores 

privatistas, além de outras em que não houve acordo entre as entidades, no 

Relatório preparado na Subcomissão. Das componentes do FNDEP, ressalva-se a 

posição diferenciada da Federação das Associações de Servidores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA), contrária à presença da iniciativa privada na 

exploração da atividade educacional, conforme os termos a seguir expostos: 

 
[...] a posição majoritária [...] representada [...] pelas entidades 
signatárias da proposta do Fórum, acentuou o exclusividade dos 
recursos públicos para o ensino público (Andes, CPB, UNE e 
UDEMO), não podendo, portanto, as instituições de ensino particular 
receber ajuda oficiai. Somente a proposta da Federação das 
Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras 
(FASUBRA) negou à iniciativa privada o direito de atuar no ensino, 
que deveria ser estatizado nos três níveis (ANC, 2008, p. 10). 
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A representação das organizações privadas do ensino foi bastante ativa na 

defesa de percentuais, ainda maiores, para a educação. Esse posicionamento se 

relacionava à defesa dessas corporações empresariais de que tais verbas 

pudessem ter, também, o fim de subsidiar instituições particulares e confessionais 

da educação. 

Os debates mais acalorados envolveram, justamente, a discussão sobre a 

destinação das verbas públicas para os setores privados da educação, 

―reproduzindo um fenômeno que vinha desde a Constituinte de 1.933-34, [...] a 

discussão referente à educação foi polarizada pelo conflito ensino público versus 

ensino privado‖ (SAVIANI, 2013, p. 215). 

Neste ponto também havia divisão entre as entidades sindicais e instituições 

científicas e acadêmicas. Algumas delas contavam com forte presença de 

intelectuais atuantes em instituições de ensino superior particulares. Mas, ao final, 

prevaleceu a posição defendida pela CPB e a maioria das entidades do Fórum, que 

defendiam a destinação de verbas públicas exclusivamente para as escolas criadas 

e mantidas pelos entes da federação. 

Dois blocos formaram-se em torno à polêmica do repasse dos recursos 

estatais. Os setores privatistas, organizados em várias entidades – dentre elas a 

Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino (FENEN) – encontraram-se 

aliados às entidades educacionais religiosas, em particular àquelas vinculadas à 

Igreja Católica, e organizaram um forte lobby em defesa dos interesses empresariais 

na educação. 

Os privatistas atrelavam a defesa da destinação de verbas públicas para o 

setor privado por meio da defesa do direito das famílias na escolha do tipo de escola 

para seus filhos, mas com a responsabilidade do Estado em garantir esse direito à 

população pobre, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares. 

A abordagem desse grupo, no entanto, buscava escamotear o conteúdo de 

estímulo à privatização do ensino embutido nas propostas de financiamento: 

 
A defesa dos interesses privados em relação à educação dividia-se 
quanto à forma de abordagem e dos argumentos a serem utilizados 
para garantir seu propósito fundamental: continuidade de repasse de 
recursos públicos para o setor educacional privado. Assim, as 
escolas confessionais reivindicavam esses recursos se autodefinindo 
como escolas públicas não-estatais, devido ao seu perfil comunitário; 
as escolas leigas, mais identificadas com empresas de ensino, 
argumentavam a prestação de serviço público (LIMA, 2009, p. 243). 
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Foi durante o processo constituinte, então, que ocorreu a gênese daquela que 

seria uma das pedras angulares do processo de privatização das funções estatais, 

através de reformas administrativas que abririam caminho para a atuação de 

organizações denominadas sociais, filantrópicas ou de interesse público, dentre 

outras, na gestão de serviços públicos. Era isso o que estava embutido no conceito 

utilizado pelas entidades privadas de ensino, ao se definirem como ―organizações 

públicas não-estatais‖ ou ―de interesse comunitário‖. 

O lócus da disputa no campo da educação, no entanto, não se restringiu à 

Subcomissão temática. A emenda 49 (quarenta e nove), patrocinada pelo FNDEP, 

conseguiu aproximadamente 280.000 (duzentos e oitenta mil) assinaturas em defesa 

do ensino público, gratuito e laico, e pelo financiamento público exclusivo para as 

instituições públicas. Destaca-se dessa coleta o papel desempenhado pela CPB e 

entidades estaduais filiadas, que foram responsáveis por 70% do total de 

assinaturas. 

A reação da Igreja Católica veio na forma de chamar o apoio a outras 

emendas que versavam sobre assuntos diversos e continham a defesa da 

destinação de verbas públicas para as escolas confessionais e, também, da oferta 

do ensino religioso nas escolas públicas. As emendas patrocinadas pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com apoio das associações 

educativas católicas – como a Associação de Educação Católica do Brasil (AEC) e a 

Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC) – alcançariam 

750.077 (setecentos e cinquenta mil e setenta e sete) assinaturas, conforme Lima 

(2009). 

Desta forma, embora houvesse uma aliança dos movimentos sindicais e 

populares com os movimentos de base organizados pelas pastorais em torno de 

algumas demandas, como a reforma agrária, por exemplo, no campo da educação 

houve uma divisão e os sindicatos ficaram em oposição ao defendido pela Igreja 

Católica. 

Foi o que ocorreu no debate sobre o ensino laico.  

 
O ensino laico constituiu-se no ocidente a partir da separação entre o 
Estado e a Igreja Católica, na separação do poder político das 
instituições religiosas, fator decisivo para o surgimento dos modernos 
Estados nacionais, fortalecendo-se com o iluminismo e a 
consolidação do poder burguês com a Revolução Francesa, no 
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século XVIII. [...] O Estado brasileiro, ao longo dos séculos, 
consolidou uma forte influência religiosa no campo educacional, 
gerando tensões, principalmente a partir do advento da república, 
entre a adoção do ensino laico e a perpetuação da tradição do 
ensino confessional nas escolas públicas (PEREIRA FILHO, 2018, 
p.2). 

 

A organização política brasileira registra um momento determinado, em que a 

separação entre a igreja e o Estado ganhou status constitucional. Isso ocorreu entre 

1890 e 1930, quando tivemos esse breve intervalo histórico de separação plena 

dessas instituições, no Brasil.  

No campo educacional, somente a Constituição de 1891 foi taxativa na 

adoção do ensino público laico e tal definição era decorrência da edição anterior do 

Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890. O decreto separava, formalmente, Estado e 

Igreja (Católica) no Brasil. Essa foi, no entanto, uma exceção histórica, sendo 

possível, naquele momento, pela forte influência do positivismo e das ideias 

iluministas presentes nas elites militares e burguesas que patrocinaram a 

proclamação da República. 

No mais do tempo, as tensões entre a laicidade e o proselitismo religioso 

fizeram-se presentes, em maior ou menor grau, em todos os debates relacionados à 

formulação de políticas públicas no campo educacional, seja na formulação das leis 

de diretrizes e bases da educação, quanto na elaboração das constituições. E, em 

todos esses momentos, venceu a visão da adoção da oferta confessional, fosse sob 

a forma da obrigatoriedade ou da proposta facultativa, como parte dos currículos de 

ensino. 

Três posições formaram-se no interior da Subcomissão acerca do 

oferecimento do ensino religioso nas redes públicas de ensino. A primeira defendia a 

manutenção do ensino religioso como disciplina de caráter facultativo, mas como 

parte do currículo regular; a segunda apregoava a oferta facultativa sem, no entanto, 

a disciplina configurar como parte do currículo obrigatório e; por fim, a terceira 

vedava o ensino religioso nas escolas públicas (ANC, 2008, v.207, p. 28). 

Além dessas três problemáticas destacadas, ou seja, o financiamento da 

educação pública, a destinação das verbas públicas para o ensino privado e a 

adoção ou não do ensino laico nas redes públicas de ensino, a Subcomissão 

discutiu uma série de outros aspectos relacionados à profissionalização do 

trabalhador docente do ensino básico. 
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João Cabral de Monlevade apresenta uma visão dos debates sobre as 

questões do piso salarial nacional unificado e da carreira do magistério no interior da 

Subcomissão, sintetizada, nos seguintes termos: 

 
Os senadores e deputados constituintes sabiam que a valorização 
dos professores da educação básica pública, a partir do texto legal, 
não seria tarefa fácil. Primeiro, porque houvera um movimento 
histórico de desvalorização salarial dos educadores públicos, na 
medida em que aumentava o tamanho das redes e a arrecadação de 
impostos não acompanhava este ritmo de crescimento. Segundo, 
porque a maioria dos professores detinha, naquele momento, uma 
formação frágil, raramente superior ao nível médio, numa sociedade 
que passara a valorizar o diploma de educação superior. Terceiro, 
porque os professores pertenciam a milhares de carreiras municipais 
e a dezenas de carreiras estaduais, com disponibilidades financeiras 
desiguais, e na composição de seu salário não tinham a contribuição 
do Tesouro da União, como acontecia com os docentes das 
universidades federais e com algumas carreiras civis e militares. 
Quarto, porque tinha nascido um setor ao qual interessavam a 
desvalorização salarial dos professores públicos e sua jornada 
parcial: os donos de escolas privadas contavam com isso para 
recrutar mão de obra mais barata para seus estabelecimentos, a esta 
altura já tidos pela sociedade como ‗de melhor qualidade‘.  
Todos na Subcomissão – pelo menos em público – concordavam em 
que os professores precisavam ser mais valorizados, e que isso 
compreendia o pagamento de melhores salários. O problema era o 
‗como‘. O Senador Calmon já estava ‗calejado‘ de sua perseverante 
luta em conseguir a vinculação de impostos para a MDE 
[manutenção e desenvolvimento do ensino, grifo nosso], e sabia que 
era preciso uma participação da União para garantir melhores 
salários nos Estados e municípios onde esses ‗percentuais 
vinculados‘ não eram suficientes. Os deputados sindicalistas, 
oriundos ambos de Estados mais ricos, achavam que seria 
necessário um mecanismo legal não somente para financiar como 
para obrigar os governadores a pagar uma quantia ‗mínima‘ aos 
professores, que lhes servisse de base na progressão da carreira. A 
carreira profissional, que garantisse estabilidade e melhoria salarial 
progressiva, era um ponto de concordância de todos os constituintes, 
bem como o ingresso nela por meio de concursos de provas e títulos 
acadêmicos. Chegou-se então à ideia de um ‗piso salarial 
nacionalmente unificado‘, a que correspondessem salários 
financiados, em parte, pelo respectivo governo, e em parte por 
recursos suplementares da União. Para isso, era preciso abrir o caixa 
do Tesouro mais em direção à educação básica e menos – 
relativamente – às universidades. De 13%, o Senador Calmon 
propôs subir para 18% o percentual dos impostos da União 
destinados à MDE. E, a modo de proposta mais definitiva, o texto da 
Subcomissão indicava a carreira nacional do magistério como 
horizonte de valorização de todo o magistério da educação básica, 
independentemente de que ente federado financiasse suas 
remunerações (Monlevade, 2008, p. 3-4). 
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Os embates na Subcomissão caminharam para o impasse, de forma que, por 

decurso de prazo, tanto o relatório quanto um texto substitutivo não foram votados e, 

desta forma, ambos foram levados à Comissão de Sistematização. O episódio foi 

relatado, por Hermes Zaneti na Conferência de Educação da CPB (1987), nos 

seguintes termos: 

 
Quando veio o trabalho da Comissão, nós fizemos o mapeamento 
dos constituintes e concluímos que estávamos em vinte e seis, para 
a defesa das teses progressistas e trinta e sete em defesa das teses 
conservadoras. A estratégia que nós adotamos foi: três dias de 
obstrução. E impedimos. Foi a única comissão que impediu que a 
maioria de trinta e sete contra uma minoria de vinte e seis, permitisse 
que trinta e sete, maioria, aprovassem aquilo que desejavam 
aprovar. De modo que ficaram prevalecendo as discussões que 
realizamos ao nível da Subcomissão e da Comissão, sem texto final 
(CPB, 1987, p. 3). 

 

Evitar a votação do relatório foi parte da estratégia das entidades do FNDEP, 

conforme relata e corrobora Tomaz Wonghon: 

 
O Regimento obrigava a que o relator tivesse aprovado seu relatório 
até meia noite do segundo dia do debate. O primeiro dia havia sido 
marcado por debates e interrupções. Por três vezes retiraram a 
assistência do recinto. A minoria de constituintes comprometidos e 
aliançados com travavam o embate no microfone.  
[...] 
Tínhamos a certeza de que a postergação era a única saída para 
evitar o retrocesso. A ter um relatório prejudicial, melhor era não ter 
relatório aprovado. Pois, enquanto os ponteiros dos relógios 
pareciam congelados, os semblantes expressavam a tensão e 
angústia de resistir, e quando ultrapassaram a meia noite, o plenário 
explodiu em abraços, choro e comemoração de constituintes (os 
aliados) e sociedade. 
Comemorávamos o nada, a não aprovação. Claro, significava que o 
relatório seguia à revisão e novo embate então com o Cabral relator 
(WONGHON, 2018, p. 12). 

 

No plenário da ANC coube à CPB a defesa da Emenda do FNDEP. ―A 

destacada liderança da CPB na coleta nacional de assinaturas foi determinante para 

que a defesa da Emenda 49 fosse feita por mim, durante 40 minutos, na tribuna da 

Assembleia Nacional Constituinte‖, enfatizou o então presidente da CPB (2017, p. 

192). 
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  Do discurso proferido pelo professor Wonghon destacam-se as passagens 

abaixo, que trataram das questões da laicidade do ensino e da escola em tempo 

integral, esclarecendo que a 

 
[...] questão da laicidade do ensino tem sido acusada de ateísmo. A 
laicidade quer dizer que o cidadão tem o direito de optar por sua 
religião e ao Estado compete garantir esta opção. Isto não pode ser 
confundido com o fato de que o Estado ministre uma religião. A 
Constituição de 1891, no artigo 72 do parágrafo 6º já previa a 
laicidade. Hoje estamos discutindo com sérios riscos de termos uma 
regressão anterior a 1891. 
[...] Também há propositada confusão na maneira de como se deve 
dar a educação integral. Alguns defendem que a escola trate da alma 
e do corpo. É um espanto que os educadores de tão larga 
experiência confundam a função da escola na questão da 
educação. Educação não se dá exclusivamente dentro da 
escola, mas também quando o cidadão faz opção por uma religião e 
frequenta sua igreja, quando ele exercita a militância dentro do seu 
partido político, quando milita em seu sindicato, quando se diverte no 
seu clube de lazer. Educação acontece em todas as instâncias, todos 
os momentos em que essa sociedade, pelas estruturas de sua 
própria organização, em função de trocas, favorece a educação 
integral do indivíduo (CPB NOTÍCIAS, 1987). 
 

 

3.3.2 O CAPÍTULO DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

RÁPIDOS COMENTÁRIOS 

 

A fase final do processo constituinte foi marcada por inúmeras negociações, 

manobras e mudanças regimentais que, em certa medida, descaracterizaram 

bastante a importância de todo o esforço de mobilização da sociedade civil nas 

fases anteriores. Notadamente, as organizações envolvidas com o tema da 

educação – que buscaram dar a sua contribuição na elaboração da nova Carta – 

viram-se frustradas com a exclusão de vários pontos abordados nas fases 

anteriores, nas comissões e na defesa das emendas populares.  

O que acabou prevalecendo foram o jogo de interesses e os acordos 

construídos no interior do Congresso Nacional, com uma base de representação 

bastante conservadora e elitista, e com pequena representação popular, das 

camadas médias e setores assalariados da sociedade. 

A composição partidária do Congresso já não era, naquele momento, a 

mesma da eleição da maioria dos seus representantes, em 1986. Diversos novos 

agrupamentos haviam se formado e, em meio ao processo constituinte, ainda em 

1987, formou-se um bloco parlamentar de partidos conservadores que ficou 
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conhecido, jornalisticamente, como ―Centrão‖. Tal bloco demonstrou um enorme 

poder de negociação e passou a dar sustentação ao governo Sarney, então 

bastante desgastado frente à opinião pública. Dentre outras vitórias do Planalto, 

esse bloco garantiu o sistema de governo presidencialista e o mandato de cinco 

anos para o governo de turno. 

Esse quadro levou a que, em diversos temas relevantes, fosse assumida uma 

dinâmica de conciliação de interesses – na reta final dos trabalhos constituintes – 

com formulações, em diversos assuntos, bastante genéricas, que deram um caráter 

mais programático do que efetivo a várias disposições do texto constitucional. Foi o 

que ocorreu com os artigos que tratavam do piso salarial nacional e o incremento da 

carreira única para todos os professores. 

Ainda assim, o tema educacional figurou com relevo no texto final votado, 

sendo a educação estabelecida como direito social (art. 6.º), dever do Estado e 

vinculado à dignidade da pessoa humana. À União coube legislar sobre diretrizes e 

bases educacionais (art. 22, XXIV). O artigo 206 definiu os princípios que regem o 

direito à educação, incluindo a igualdade de condições de acesso e permanência; a 

liberdade de pensamento; o pluralismo; a gratuidade nos estabelecimentos oficiais; a 

gestão democrática, uma inovação importante; e a valorização dos profissionais da 

educação. Foi mantida, como nos textos anteriores, a previsão do ensino religioso 

facultativo nas escolas públicas. 

Foram derrotadas, no entanto, as emendas que faziam menção ao caráter 

laico do ensino. A questão da laicidade do Estado, embora perpasse o tema 

educacional, tem uma dimensão distinta quando se trata da edificação de uma nova 

ordem constitucional, como foi o caso. A Constituição está marcada por vários 

aspectos de dubiedade e a laicidade figura como um mandamento implícito na 

Constituição.  

No caso da educação, a situação é ainda mais controversa e o que vemos é 

uma interferência subjetiva – culturalmente e historicamente construída – das 

instituições religiosas sobre as políticas públicas desse campo, notadamente, a 

Igreja Católica. 

O artigo 209 garantiu a presença do setor privado na atividade educacional e 

a possibilidade de destinação de recursos públicos para escolas comunitárias, 

confessionais e filantrópicas, configurando, portanto, uma vitória dos setores 

confessionais e demais empresários da educação. 
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O financiamento do ensino público foi tratado no artigo 212 e o artigo 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) versou sobre a aplicação 

dos recursos públicos, estabelecendo como meta a universalização do ensino 

fundamental e a criação de fundos para garantir um modelo cooperado de ensino 

entre os entes da federação. 

Como já citado ao longo do texto, a Carta de Goiânia aprovada na IV CBE 

configurou-se na referência mais importante para a intervenção dos educadores no 

processo constituinte, apesar da sua ambiguidade. Ao admitir a coexistência do 

ensino público e particular, esse princípio configurou-se na base para a posterior 

defesa, por membros do FNDEP, da destinação de verbas públicas para o ensino 

privado, por força do lobby das instituições de ensino católicas, dentre outras. 

Saviani (2013, p. 215) admite que, de certo modo, 

 
[...] pode-se considerar que os pontos levantados pelos defensores 
do ensino público na ‗Carta de Goiânia‘ foram contemplados no 
projeto de Constituição. No entanto [...] a necessidade de 
negociação, levou a que também os pontos esposados pelos 
defensores do ensino privado igualmente se fizerem presentes no 
texto constitucional. 

 

É o que se verificará, numa breve análise comparativa entre os princípios da 

Carta aprovada na IV CBE e as disposições da nova Constituição. 

Os princípios 1 e 2 da Carta tratam do direito à educação e a Constituição 

admitiu em parte esses princípios, excluindo a laicidade (o ensino religioso 

facultativo é previsto no artigo 210, § 1.º) e prevendo o dever da família para com a 

educação (artigo 205). Aqui se pode dizer que os setores conservadores tiveram 

uma vitória importante, nos dois aspectos, mas, particularmente, ao eliminarem 

qualquer barreira ao ensino confessional, pois esse foi um dos temas mais 

polêmicos na elaboração da Constituição. 

Sobre o papel das famílias na educação, é elucidativa a opinião de Luiz 

Antônio Cunha a respeito, ainda nos debates prévios à aprovação do texto: 

 
Ao invés de se referir ao termo genérico educação, proponho que a 
futura Constituição trate de instrução, objetivo principal da educação 
escolar. Com isso, não pretendo diminuir a importância de outras 
dimensões educativas que se desenvolvem na escola, mas 
pertencem ao objetivo principal de outras instituições educativas 
como as famílias, as sociedades religiosas e filosóficas, os meios de 
comunicação de massa, os partidos políticos e outras. Essa 
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demarcação visa também evitar a mistura que os privatistas 
conseguiram imprimir às concepções gerais sobre a questão da 
educação, a qual seria dada no lar e na escola, fazendo do ensino 
uma questão de opção da família (lar), da mesma natureza que os 
valores morais e as crenças religiosas. Desfeita a confusão, fica mais 
fácil combater a ideia de que o Estado, que tem deveres para a 
educação de todos, precisa amparar as famílias em suas escolhas 
educacionais, mediante a transferência de recursos públicos para 
instituições privadas (CUNHA, 1987, p. 7). 

 

Os princípios seguintes, de 3 a 7, que tratam do ensino fundamental, do 

atendimento nas creches e do ensino para pessoas com deficiência física e da 

educação de jovens e adultos; o princípio 9, que trata do ensino de segundo grau 

(ensino médio, na CF 1988) e, ainda, o princípio 17, que trata da merenda escolar, 

foram previstos, ainda que não exatamente nos mesmos termos, no artigo 208, com 

os incisos e parágrafos seguintes, da Constituição. 

Por sua vez, o princípio 10 da Carta de Goiânia, que trata da oferta do ensino 

aos povos indígenas em sua língua materna, foi contemplado no artigo 210, 

parágrafo 2.º da CF 1988. Os princípios 14 e 15, que tratam da destinação de verbas 

para o ensino público, foram abordados nos artigos 211 e 212 da Carta 

Constitucional. 

O princípio 17, que preceitua a desvinculação de verbas de outras áreas 

suplementares ao ensino, do orçamento da área da educação, ficou amparado no 

artigo 212, § 4.º da Constituição. 

Ressalta-se, ainda, que os princípios relativos à gestão democrática (os de 

números 19 e 20 da Carta de Goiânia) estão previstos no artigo 206, VI, da CF 1988. 

O financiamento da educação (tratado no princípio 15 da Carta de Goiânia) está 

parcialmente contemplado no artigo 212 e no artigo 60 do ADCT. 

Os princípios relativos ao ensino de nível superior, de números 12 e 13, foram 

parcialmente contemplados no artigo 207, que trata da autonomia universitária e da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Mais uma vez, registrando a contradição expressa na inclusão do princípio 18 

– que admite a exploração privada do ensino – o mesmo encontra-se contemplado 

no artigo 209 da Constituição. 

A inclusão de vários dos princípios construídos pelo campo educacional deu 

uma abrangência muito importante ao capítulo da educação na CF 1988, mas 

contrastava com a crescente mercantilização do ensino e a expansão do ensino 
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privado em todas as esferas, o que ocorria em larga escala, no Brasil, naquele 

período e que a nova Constituição, de certa forma, alentaria. 

Mais uma vez, se reportando a Dermeval Saviani, tem-se a caracterização de 

que:  

Se os defensores da escola pública podem contabilizar conquistas 
com o texto aprovado, os ganhos dos adeptos da escola particular 
foram maiores. Isto porque, se os primeiros garantiram a gratuidade 
do ensino público em todos os níveis; o piso salarial profissional o 
ingresso somente mediante concurso público e regime jurídico único 
para o magistério da União; a gestão democrática do ensino público; 
autonomia universitária; a definição da educação como direito público 
subjetivo e a manutenção da vinculação orçamentária com aplicação 
do percentual da União, os segundos asseguraram o ensino religioso 
no ensino fundamental; o repasse de verbas públicas para as 
instituições filantrópicas, comunitárias e confessionais; o apoio do 
poder público à pesquisa e extensão nas universidades particulares; 
a não aplicação do princípio da gestão democrática, plano de 
carreira, piso salarial e concursos de ingresso para o magistério das 
instituições particulares (SAVIANI, 2013, p. 215). 

 

Sobre tais problemáticas, parece pertinente acrescentar a observação de 

João Monlevade, transcrita abaixo: 

 
Como era de se esperar de um congresso de maioria conservadora, 
não obstante os ventos da democratização que sopravam do país, 
carreira nacional e piso nacionalmente unificado foram expressões 
expulsas do texto final, principalmente depois da ação dos 
constituintes do Centrão, agrupamento majoritário de perfil 
conservador, que se opôs a tendências esquerdizantes e 
socializantes que viessem das comissões temáticas.  
[...] 
Em geral, pode-se dizer avanços se concentraram nos textos 
conceituais ou de princípios, incluindo o que trata do Plano Nacional 
de Educação, e as amarras se fizeram em detalhes desses próprios 
artigos e em dispositivos mais práticos, que respalda vão costumes 
arraigados, como do acúmulo de cargos e o de concessão de cursos 
para escolas privadas com verbas públicas (MONLEVADE, 2008, p. 
4). 

 

Com todas as contradições que são próprias do mundo do capital, arremata 

Saviani, 

A aprovação da Constituição fecha uma década de grande 
mobilização e de conquistas do campo educativo. Assim, se os anos 
de 1980 foram classificados, do ponto de vista econômico, como uma 
década perdida, no campo da educação, estes anos se configuraram 
como uma década de importantes ganhos (op cit, p. 216). 
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Na avaliação do processo ocorrido naquele ano de 1988, o presidente da 

CPB destacou a intervenção na ANC e a necessidade de continuidade da luta em 

defesa da educação: 

 
Nos unimos para debater tudo o que queríamos que constasse da 
nova Carta. E nos organizamos para lutar no campo legislativo, para 
que as leis que regulam o ensino sejam adequadas e sintonizadas 
com os interesses da comunidade em geral. Fizemos um trabalho 
exaustivo porque a Constituição deveria tornar-se uma boa 
ferramenta para possibilitar o desenvolvimento da organização da 
sociedade brasileira e a conquista dos direitos fundamentais. 
Tivemos mobilizações importantes.  
[...] 
Montamos um lobby eficiente, envolvendo todas as entidades ligadas 
à educação. Obtivemos avanços importantes na Carta. Mas temos 
que ficar atentos porque sabemos que toda lei só é cumprida na 
medida em que os cidadãos estejam organizados para exigir o 
cumprimento. Por isso eu digo que nunca faremos a última greve, 
como muitos sonham. Sempre haverá motivos para estarmos na rua, 
reivindicando (CPB, 1988). 

 

Com a promulgação da nova Constituição foi dado um passo importante para 

a construção de um Estado de direito democrático e a consolidação de um novo 

regime político no país, mesmo com todos os limites das contradições sociais e 

econômicas presentes na realidade nacional. É de se ressalvar-se que a inclusão de 

diversos direitos inerentes à cidadania na nova Carta não significariam, de imediato 

nem no médio prazo, a reversão da extrema desigualdade que marca a formação da 

sociedade brasileira. A nova Carta Constitucional, pode-se concluir, acolheu 

parcialmente os reclamos da comunidade educacional, mas manteve intocados os 

interesses privados. 

A valorização dos elementos de democracia política e direitos da sociedade 

civil insculpidos no texto constitucional não deve ser negada, menos ainda 

negligenciada. Afinal, a conquista desses direitos sociais e políticos foram resultado 

de um longo processo de mobilização da sociedade, de suas camadas mais pobres 

e marginalizadas, dos assalariados em geral, incluídos aí os trabalhadores em 

educação. 

O conteúdo do texto aprovado assegurou, em última instância, a manutenção 

do status quo. O país nascido daquela construção jurídica manteve as bases 

econômicas, sociais e políticas de uma sociedade capitalista periférica, dependente 

e subalterna aos interesses de outras grandes economias do planeta. 
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Como resultado daquele arranjo político adotou-se uma constituição que, em 

muitos aspectos, buscou ter um traço conciliatório. Tem, entre seus princípios 

fundamentais, o valor do trabalho e da livre iniciativa. Dentre os direitos e garantias 

individuais e coletivas, assegura o direito à propriedade privada, devendo esta 

atender a uma função social, dentre outras construções jurídicas presentes no texto. 

No que diz respeito aos direitos de associação sindical, conforme já citado 

neste texto, alcançou-se o reconhecimento de algumas garantias aos servidores 

públicos civis, incluídos aí os trabalhadores do ensino, fundamentalmente o direito 

de formar sindicatos e de realizar greves, embora este último ficasse pendente de 

regulamentação posterior.  

Também restou ausente do texto constitucional, diferentemente dos 

trabalhadores da iniciativa privada, o direito à negociação e à contratação coletiva 

para os servidores do Estado, incluídos aí os trabalhadores em educação. 

A Constituição manteve as mesmas bases intervencionistas do Estado na 

organização sindical do conjunto dos assalariados, tanto do setor privado, quanto do 

setor público/estatal. O texto constitucional preservou, como princípios, o 

reconhecimento legal das organizações sindicais pelo Estado, via registro no 

Ministério do Trabalho, e a manutenção do princípio da unicidade sindical, 

desconsiderando os princípios da liberdade e autonomia sindicais defendidos, 

principalmente, pelas correntes ligadas ao Novo sindicalismo, naquele momento 

histórico. 

Reconheceu e assinalou direitos sindicais e trabalhistas importantes do 

professorado e dos servidores públicos, coadunando-se com a legislação mais 

avançada de outras repúblicas democráticas. No entanto, a nova ordem emanada 

da Constituição de 1988 não abriu mão de uma norma legal, em especial, e 

consolidou a herança do modelo sindical instituído ao longo dos anos 1930 até 1943, 

com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): a tutela do Estado frente às 

organizações sindicais dos trabalhadores, expressão do princípio intervencionista do 

Estado e da negação da autonomia coletiva para os trabalhadores. 
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CAPÍTULO IV - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS AOS 

OBJETIVOS DA PESQUISA, ANÁLISES E CONSTATAÇÕES  

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar e interpretar como se deu 

historicamente a organização sindical dos professores do ensino básico no Brasil 

entre 1983 e 1991. Ao longo dos capítulos anteriores viu-se que as mudanças na 

organização desse segmento se relacionaram diretamente com as grandes 

mudanças ocorridas no Brasil durante o período de transição da ditadura militar para 

um novo regime político democrático-eleitoral no país. O sindicalismo brasileiro 

viveu, nos anos 1980, um período ímpar na sua história e teve sua configuração 

modificada. 

Há um entrelaçamento entre os grandes fatos políticos da vida nacional 

daquele período, com as mudanças que ocorreram na Confederação de Professores 

do Brasil até a sua transformação em Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação. Mas isso não se deu de forma linear. A direção da entidade nacional dos 

professores foi palco de uma intensa disputa política e transformou-se ao longo 

daquele período, rompendo com seu caráter marcado pela colaboração com o 

regime militar e assumindo papel protagonista nos grandes embates nacionais, nos 

enfrentamentos pela redemocratização do país, nas lutas em defesa da carreira 

docente e dos direitos trabalhistas do magistério. Envolveu-se na formulação das 

políticas educacionais e pedagógicas e nos espaços de articulação da sociedade 

civil, com vistas a influenciar na formulação da nova Constituição. 

As mudanças na entidade tiveram como marco o ano de 1979. Sob o impacto 

dos ventos da redemocratização e do ressurgimento do sindicalismo na vida política 

do país, a CPB viu-se confrontada em sua prática política, abrindo caminho para a 

emergência de novas direções sindicais alinhadas com o momento histórico. Abre-

se, então, um novo capítulo na disputa pela condução do movimento associativo e 

sindical do magistério. O risco da divisão da entidade esteve colocado, em alguma 

medida, mas foi superado, e a CPB, a partir de 1983, já se encontrava consolidada 

como o polo de referência das entidades representativas do professorado da 

educação básica. 

O regime ditatorial, nos seus estertores, buscou fôlego ainda, principalmente 

pela ação dos governos estaduais, para tentar desmantelar o vigoroso ascenso 

grevista, mas já não possuía capacidade suficiente para conter a avalanche cuja 
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força residia no desejo dos brasileiros pelo fim da ditadura. A sociedade como um 

todo, o movimento sindical em geral e o associativismo dos professores, em 

particular, foram contaminados e as energias que se encontravam represadas – 

quando colocadas em movimento – tornaram o que parecia impossível, em algo 

inevitável. 

Neste capítulo são desenvolvidos alguns temas relacionados aos objetivos 

específicos da pesquisa, na seguinte ordem: na primeira parte é analisada a disputa 

política entre as diversas correntes políticas no interior da CPB, notadamente o 

papel de um grupo de sindicalistas do Rio Grande do Sul, que, junto com as duas 

correntes principais que disputavam a hegemonia no movimento sindical nacional, 

tiveram protagonismo nos rumos da entidade; na segunda seção busca-se qualificar 

o papel dos instrumentos de mobilização utilizados pelos professores, 

particularmente o recurso da greve; no terceiro tópico são estabelecidos alguns 

apontamentos acerca da construção da identidade profissional dos professores, os 

avanços e os limites enfrentados na constituição de uma entidade comum de todos 

os trabalhadores da educação e, por fim, são tecidos alguns comentários sobre as 

concepções pedagógicas e educacionais debatidas no interior da CPB e como a 

CNTE consolida uma determinada visão da escola, em seu congresso fundacional. 

 

 

4.1 O PAPEL DO “GRUPO GAÚCHO” NA CONSOLIDAÇÃO DA CPB 

 

Se é correto afirmar que o sindicalismo protagonizado pelos professores, em 

alguma medida, seguiu os passos e acompanhou a dinâmica do movimento operário 

– desencadeada com as greves do ABC, em 1978 – não é menos verdadeiro que as 

escolas e as universidades, em 1977, teriam, de certa forma, antecipado o 

movimento geral da sociedade e do sindicalismo. Naquele momento, capitaneadas 

pelos estudantes, milhares de pessoas foram às ruas exigindo a libertação de um 

grupo de operários e estudantes presos na região do ABC paulista, por convocarem 

um ato de protesto para o dia 1.º de maio daquele ano. 

As prisões dos operários metalúrgicos Celso Brambilla, José Maria de 

Almeida e Márcia Basseto Paes, e dos estudantes Ademir Mariri, Fortuna Dweck, 

Cláudio Gravina, Fernando de Oliveira Lopes e Anita Fabbri – militantes da Liga 

Operária (LO) e do Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP) – 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Brambilla
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Maria_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Maria_de_Almeida
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desencadeariam uma grande mobilização estudantil pela anistia e pelo fim das 

torturas (DEOESP, 1977 apud MEMORIAL DA DEMOCRACIA, 2019). 

O registro desse fato exemplifica que já existia uma grande insatisfação e um 

estado de mobilização latente na sociedade, o que deu lastro e possibilitou ao 

sindicalismo o protagonismo que assumiria, bem como o papel cumprido pelas 

greves a partir do ano seguinte – não se limitando aos meros protestos corporativos 

e à denúncia do arrocho salarial, mas assumindo dimensão política na luta pelo fim 

do regime de exceção. Dentro desse processo mais geral, qual seria então o papel 

reservado à CPB e à organização nacional dos professores da educação básica? 

Em primeiro lugar, é importante compreender qual o lugar das confederações 

na estrutura sindical vigente no Brasil. Até 1930, os sindicatos brasileiros eram 

relativamente livres, organizados sem maiores ingerências do Estado. As armadilhas 

criadas para dificultar a organização operária foram dribladas com a constituição de 

entidades associativas de caráter civil, por decisão dos próprios trabalhadores 

envolvidos.  

A estrutura sindical confederativa surge, no Brasil, com o intuito de subordinar 

e disciplinar o trabalho ao capital, fragmentar a classe dos trabalhadores e impedir o 

aparecimento e consolidação de centrais sindicais, de caráter amplo e não 

corporativo. Se, de um lado, foram incorporadas conquistas trabalhistas à legislação 

nacional, também foram instituídas normas para desmantelar os sindicatos 

autônomos e subordinar os novos à tutela do Estado.  

O processo teve início em 1931, com a criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, e o Decreto-Lei n.º 19.770, que definia as regras para o 

reconhecimento dos sindicatos. Com a adoção da Lei de Segurança Nacional, em 

1.935, a intervenção do Estado é total e encerra-se a experiência dos sindicatos 

livres. 

Uma estrutura sindical oficial é erigida com o Decreto-Lei n.º 1.402 de 1.939, 

que estabelece o sistema sindical confederativo, que seria sustentado pelo imposto 

sindical, contribuição anual obrigatória de todos os trabalhadores para os sindicatos, 

determinada pelo Decreto n.º 2.377 de 1940. O modelo sindical adotado pode ser 

representado por uma pirâmide, em cuja base estão os sindicatos; as federações, 

resultado da associação de cinco ou mais sindicatos, estariam no meio do desenho, 

que teria, no topo, as confederações. 
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Além do imposto sindical compulsório, essa arquitetura teria na unicidade 

sindical (a imposição de um único sindicato por categoria) o cimento que lhe daria a 

sustentação necessária para sua vigência. Mas esse modelo de organização era 

válido para os sindicatos do setor privado, pois a sindicalização de servidores 

públicos não era permitida, consoante o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Brasil e o Decreto-Lei n.º 1.713, de 1.939, diplomas legais que não foram revogados 

até 1988. 

A CPPB, fundada em 1960, que daria origem à CPB no início dos anos 1970, 

organizava as associações de professores do ensino primário, que não gozavam de 

natureza sindical frente ao ordenamento jurídico. Mas, igualmente, a Confederação 

reproduzia alguns dos aspectos normativos do modelo sindical corporativo, qual 

deles, uma estrutura centralizada e verticalizada, o reconhecimento e a admissão de 

somente uma entidade filiada por unidade da federação, a ausência de organismos 

de base eleitos pelos associados, a inexistência de eleições diretas ou congressuais 

para escolha das diretorias etc. 

A partir de 1979, a CPB, já representando os professores de 1.º e 2.º graus, 

vai sofrer uma série de mudanças na sua forma de funcionamento e nos seus 

estatutos, conforme já se descreveu em páginas anteriores, mas essa contradição 

de distanciamento das bases que almejava representar, não tinha como ser 

superada. Em que sentido? No sentido de que a Confederação organizava as suas 

entidades filiadas, que se estruturavam sob a forma de associações, centros de 

professores, uniões ou sociedades. Não havia filiação direta dos professores à 

Confederação. Quem organizava os professores, diretamente, e encontrava-se mais 

próxima de sua realidade, dos seus locais de trabalho, era justamente a associação 

ou outra forma organizativa instituída pelos próprios trabalhadores, e eram essas as 

entidades que se filiavam à Confederação. 

Essa definição do papel de uma confederação, embora possa parecer 

bastante singela, necessita ser remarcada. Ao longo dos estudos desta dissertação 

foram encontrados diversos trabalhos acadêmicos que se reportam à CPB ou CNTE 

como tendo um determinado número de trabalhadores afiliados, sugerindo essa 

relação direta com o magistério. Trata-se de um erro metodológico importante. Não 

existe essa filiação direta dos professores à Confederação, desse papel se incumbe 

o sindicato da base estadual ou municipal. A Confederação mantinha relações 
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diretas com as suas entidades filiadas e, por aí, indiretamente, mantinha relações 

com os professores e demais representados. 

Dessa compreensão eflui que não há como analisar a ação sindical de uma 

entidade confederativa valendo-se dos mesmos critérios que se poderia utilizar para 

um sindicato de base. A relação construída pela Confederação com suas entidades 

afiliadas dá-se no plano da superestrutura sindical, é uma relação institucional, entre 

entidades com personalidade jurídica. A relação dos sindicatos com seus 

associados dá-se no plano da estrutura social, nos seus locais de trabalho, do 

contato direto com a massa de trabalhadores, que organiza e representa.  

Qual seriam, então, as atribuições da Confederação? De um lado, a CPB teria 

o papel de aglutinar as entidades de base filiadas – às quais caberiam levar adiante 

as políticas unitárias e campanhas comuns definidas, frente aos seus representados 

– e, de outro, caberia também à direção da Confederação exercer a representação 

institucional do conjunto do magistério, frente aos órgãos públicos, em particular 

junto ao governo federal. Essa representação institucional existia, e até era alentada, 

nos primórdios da CPPB, que manteve uma relação colaborativa com os primeiros 

governos militares. Mas se intensificou a partir de 1979 – embora no sentido oposto 

– questionando as políticas dos governos militares e já sob a nova diretriz assumida 

pela sua direção. 

Nesse sentido, o papel político e institucional de uma confederação, 

guardadas as proporções – pois essa representa exclusivamente uma categoria 

profissional – pouco difere de uma central de trabalhadores. E aí, justamente, surgiu 

um segundo empecilho para que a CPB pudesse se massificar frente ao 

professorado. Os debates sobre a criação de uma central unitária de trabalhadores 

já se faziam presentes no final da década de 1970 e perpassaram os inúmeros 

encontros e congressos sindicais daquele período.  

A CUT, quando fundada em 1983, embora minoritária, já era uma realidade 

presente em várias regiões do país, pela ação das chamadas comissões pró-CUT. O 

ensaio de greve geral de julho de 1983, às vésperas do congresso fundacional da 

entidade, cumpriu o que se pode chamar de um teste de força, pavimentando o 

caminho para o surgimento da nova organização sindical. 

A CPB havia participado do Conclat de Praia Grande, em 1981 (ZANETI, 

ENTREVISTA, 2018, p. XIX), mas a sua direção se colocou à margem da fundação 

da CUT e, inclusive, combateu essa inciativa do Novo sindicalismo, acusando-a de 
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divisionista. A sobrevivência política da CPB frente ao avanço do Novo sindicalismo 

esteve ligada diretamente à capacidade de aglutinação das suas entidades filiadas e 

ao papel político preponderante assumido na representação institucional do 

magistério.  

Se não era uma entidade conhecida e reconhecida nas bases da categoria 

profissional – o que não pode ser admitido nem refutado pela pesquisa realizada – é 

imperioso reconhecer a sua consolidação, em particular a partir de 1983, e o papel 

desempenhado pela sua direção, frente às suas representações nos estados. A sua 

consolidação liga-se ao papel cumprido pelas forças políticas organizadas e pelos 

indivíduos que compuseram as diretorias da entidade, ao longo do período 

estudado. 

Nesse sentido, cumpriu papel destacado na sua direção e na mudança de 

rumos da entidade o aqui denominado, organizado em torno de dirigentes como 

Hermes Zaneti inicialmente e, mais adiante, desse, juntamente com Tomaz 

Wonghon. O papel desempenhado por esses dois personagens, que foram centrais 

no enredo da transição da CPB para a CNTE, pode ser dividido em duas fases, cada 

uma delas tendo um deles na presidência da entidade. 

Zaneti foi o dirigente que, entre 1979 e 1985, cumpriu o papel de fiador da 

unidade na Confederação, tendo tido atuação decisiva para impedir a divisão 

nacional do movimento docente. Alentou as mudanças na estrutura da entidade que 

atraíram para a sua órbita as forças do Novo sindicalismo, esteve à frente da etapa 

final da campanha pela aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos e da campanha 

das Diretas, já como deputado federal pelo PMDB. Compôs alianças com grupos 

distintos no interior da Confederação; na sua concepção, garantindo espaço para 

todos (ZANETI, ENTREVISTA, 2018, p. XX), o que é reconhecido pelos adversários 

do campo cutista (FELÍCIO, ENTREVISTA, 2018, p. LXXVIII). 

Dois fatos tiveram grande importância para essa consolidação e merecem ser 

citados. O primeiro deles foi a conquista da aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) 

anos de serviço para as professoras, alcançada em 1981. Embora a reivindicação 

histórica, defendida pela entidade desde a década de 1960, fosse a aposentadoria 

para todos os professores por igual tempo de serviço, o fato da realidade é que a 

maioria da categoria – quando a conquista se efetivou – era amplamente feminina, o 

que colaborou para não reduzir o impacto da vitória, ainda que o alcance tenha sido 

limitado. 
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Dois elementos foram fundamentais para esse triunfo e devem ser 

destacados. De um lado, a CPB havia se colocado ao lado das greves e realizado 

mudanças estatutárias para integrar todas as entidades do magistério, inclusive 

abrindo a possibilidade de filiação de mais de uma entidade por estado. Com isso, 

foi rompida a tradição de unicidade (uma única entidade filiada em cada unidade da 

federação) que conservara até 1979. Por outro lado, a CPB havia avançado na 

incorporação do conjunto das representações estaduais na sua estrutura de direção, 

com a criação de um Conselho de Entidades.  

Essas mudanças permitiram, por exemplo, a filiação da Apeoesp, a maior e 

mais poderosa das entidades estaduais, à CPB, e que havia permanecido fora dos 

quadros da Confederação até 1979. A contradição desse processo foi que, com a 

incorporação da Apeoesp, a CPB trouxe para o seu interior uma entidade que vivia 

um processo de reorganização sindical e política dos mais vigorosos, bastante 

influenciado pela esquerda marxista e socialista, processo esse que questionava, 

justamente, as práticas sindicais identificadas com o sindicalismo tradicional. 

A iniciativa de formar o Conselho de Entidades permitiu que, tendo esse como 

espaço de formulação e organização, acima da diretoria, a CPB levasse a cabo a 

―nova fase‖ da campanha pela aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos, campanha 

essa que se sagrou vitoriosa, inclusive com a realização de paralisações dos 

professores nos estados e uma caravana que se deslocou ao Congresso para 

exercer pressão sobre os parlamentares. 

Em entrevista, Hermes Zaneti trouxe a sua opinião sobre as motivações da 

campanha: 

 
Eu, na minha cabeça, na minha consciência, no meu ser político, 
estava ali o norte pelo qual podia mobilizar o magistério, no objetivo 
maior que era ajudar a construir a democracia e a liberdade no país. 
Eu acho isso importante porque muito mais do que reivindicar a 
aposentadoria especial aos vinte e cinco anos, quero deixar isso bem 
claro, era usar esse argumento na mobilização do magistério com o 
objetivo de construção da liberdade e da democracia (ZANETI, 2018, 
ENTREVISTA, p. XV e XVI). 

 

Portanto, mais do que a conquista do direito, cujo significado é histórico, 

revelou-se da mobilização um saldo político e organizativo, que evidentemente, 

colaborou para o fortalecimento da direção da Confederação. 
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O segundo fato importante, interno à entidade, foi uma nova reforma 

estatutária, no Congresso de 1983, que ampliou os canais de interlocução com as 

entidades filiadas e suas bases organizadas. A mudança fundamental foi na forma 

de eleição da diretoria, que passou a ser realizada em congresso da entidade, 

bianualmente. Essa era uma bandeira fundamental dos representantes cutistas, que 

caiu por terra a partir daquele congresso. 

Naquele período, o presidente da entidade já acumulava as suas funções na 

CPB com o exercício do mandato de deputado federal pelo Estado do Rio Grande 

do Sul. Eleito pelo PMDB – que aglutinava uma ampla frente democrática, com a 

participação, inclusive, das antigas organizações comunistas (PCB, PCdoB e MR-8) 

– o mandato de Zaneti manteve-se estreitamente ligado às demandas da entidade e 

às reivindicações do magistério. 

Esse foi um elemento que pesou a favor da manutenção da hegemonia do 

grupo gaúcho à frente da CPB, mesmo com o fortalecimento das correntes 

vinculadas ao Novo sindicalismo e a filiação de grande parte das entidades 

estaduais do professorado à Central Única dos Trabalhadores.  

A eleição de Zaneti como deputado federal em nada afetou o resultado do 

Congresso da CPB de 1983, que o manteve na presidência, por aclamação, até o 

término do mandato, em 1985. 

O ex-deputado alinhavou, na entrevista concedida, os seguintes argumentos 

acerca desses episódios: 

 
Embora eu estivesse num partido político, eu era o mesmo cara. 
Para mim, fosse o MDB, fosse o que quisesse, eu lutava pelas 
convicções que tinham-me feito o presidente do CPERS, presidente 
da CPB, que eram os valores que tinham-me vindo desde sempre. 
Aquilo que era pela liberdade, pela democracia, pela valorização do 
professor, pela valorização da educação, pela construção da 
democracia, para o povo ter vez e voz para poder se expressar, pra 
poder dizer que tipo de sociedade queria viver, isso tanto dependia 
da educação quanto do parlamento, na minha visão. Então, para 
mim, trabalhar na CPB ou na tribuna da Câmara dos Deputados não 
fazia nenhuma diferença. Era o mesmo Zaneti lutando pelas mesmas 
causas (ZANETI, 2018, ENTREVISTA, p. XXI e XXII). 

 

Questionado diretamente, na mesma entrevista, se havia dificuldades na 

aceitação dessa situação, afirma: 

 
Não senti absolutamente nenhuma restrição da parte de ninguém. 
Tenho que fazer justiça, talvez, é a primeira vez que eu falo sobre 
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isso, hoje. Da extrema-direita, se tivesse, até a extrema-esquerda, se 
tivesse e extrema esquerda tinha, que era o pessoal da Avalu, da 
Libelu e tal, eu não tive restrição de ninguém. Qual a razão? É o que 
eu estou te falando. Os valores do Zaneti deputado federal e os 
valores do Zaneti presidente da CPB eram exatamente coincidentes 
(idem, p. XXII). 

 

Admitindo-se, então, que havia uma convivência pacifica nessa atuação 

geminada, do sindicalista e deputado, é possível inferir que nem todos os temas 

mais candentes eram objeto de discussão e deliberação na entidade. Alguns, sim, 

como a campanha das Diretas, já que pautou a atuação da Confederação naquele 

ano de 1984. Mas o mesmo não se pode dizer do voto em Tancredo Neves no 

Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985.  

Zaneti votou a favor, a maioria do PT foi contra e esse foi um elemento de 

divisão importante no movimento sindical, que até então vinha atuando 

unitariamente na campanha pela redemocratização do país.  

Zaneti, no entanto, acentua ter sido ―o último deputado do PMDB a aceitar ir 

ao colégio eleitoral, propondo, na época, a continuidade da mobilização popular, 

com o engajamento dos políticos pela constituinte livre, soberana, democrática e 

exclusiva, já‖ (ZANETI, 1986, p. 27), o que pode ter contribuído para atenuar um 

possível conflito interno à CPB. 

A campanha das diretas foi bastante curta no tempo, se se tomar como 

referência o primeiro comício realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em 

novembro de 1983, e a derrota da Emenda Dante de Oliveira, no parlamento, em 

abril de 1984. Mas foi justamente daqueles momentos em que o tempo acelera e 

pede passagem, pois a sociedade brasileira não seria mais a mesma desde então. A 

vitória das forças contrárias ao restabelecimento imediato de eleições livres foi 

apenas circunstancial. 

A direção da CPB demonstrou sintonia com a nova situação política desde a 

marcha realizada no Congresso de Criciúma (janeiro de 1984) e no engajamento 

posterior na campanha. A participação dos professores da educação básica na 

campanha das diretas foi intensa.  

Para Dal Rosso (2011, p. 24),  

 
Capilaridade e formulação teórica conduziram os docentes a serem 
protagonistas fundamentais no movimento pelas ‗Diretas Já!‘ que 
levou ao término o regime ditatorial em 1985 no Brasil. É objeto de 
pesquisa semelhante participação dos educadores na luta pela 
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retomada da democracia, em 1945, e pelo fim do Estado Novo e 
outros eventos nacionais. 

 

Às escolas e das escolas confluíram milhares de pessoas para as ruas, numa 

ação coletiva que Ferreira Jr (2006) descreve como a possibilidade histórica de 

socialização da política. De fato, as escolas foram centros de organização da 

mobilização popular, constituindo-se em comitês abertos que reuniam a população 

engajada no fazer histórico que aquele momento significou, possibilitando a 

incorporação de milhões no processo decisório das grandes questões nacionais. 

Zaneti, personagem que viveu intensamente aquele momento político, em 

entrevista, corrobora a importância da campanha para o magistério nacional. 

 
Acho que, embora tenha visto que depois o magistério canalizou as 
suas energias mais para reivindicações salariais e tal, mas mudou 
completamente. Já não era e não é mais o mesmo magistério. 
Passou a ser, passou a ter uma visão muito mais sindical, mas 
diferente. Não era mais o magistério de antes. Se antes se 
preocupavam mais com educação, era uma proposta de educação 
submissa, uma proposta de educação para obediência. O chefe 
manda, então tá. Para aquisição de conhecimento sem que esse 
conhecimento estivesse a serviço de uma causa, por exemplo, a 
causa da liberdade, a causa da democracia. Acho que essa é a 
grande diferença de transformação que se deu, de um período 
anterior para um novo período (ZANETI, 2018, ENTREVISTA, p. 
XXI). 

 

Entre a sua gestão e o mandato de Wonghon na presidência, houve um 

mandato sanduíche, liderado por Niso Prego, professor goiano ligado à CUT. Era um 

momento de fortalecimento da Central e todas as maiores entidades estaduais do 

professorado da educação básica já se encontravam sob a sua bandeira, à exceção 

da APLB (Bahia), hegemonizada pelo PCdoB.  

O grupo gaúcho teve a habilidade de evitar uma disputa naquele momento 

(no congresso de 1985), que poderia afastá-los da direção da CPB. Por meio de 

uma composição, forjaram uma chapa unitária com o professor goiano à cabeça. 

Niso era o então vice-presidente e foi eleito por acordo entre as forças políticas, o 

que sugere um possível equilíbrio de forças entre as correntes. O resultado manteve 

o condomínio político que hegemonizava a direção da entidade, só que, naquele 

momento, a presidência restou nas mãos do militante petista, ficando a secretaria-

geral com Tomaz Wonghon.  
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A postura adotada pelo professor Niso Prego facilitou o acordo. Embora fosse 

um militante engajado na construção da CUT – através das ações do CPG – a 

entidade só viria a filiar-se à Central mais tarde, respeitando o ritmo das discussões 

no interior da CPB. Neste sentido, seu perfil de atuação amoldava-se a um acordo, o 

que possibilitou a composição naquele momento. Hermes Zaneti compôs a diretoria 

assumindo a secretaria de relações internacionais, da qual viria a licenciar-se em 17 

de maio de 1986 (CPB, 1986). 

Wonghon era então secretário executivo da CPB, função que passou a 

ocupar com a morte do professor Lealcino Santos, no trágico acidente que 

antecedeu o Congresso de Criciúma, em 1984. Havia sido secretário geral do 

CPERS e se licenciou a pedido de Zaneti para a função que passou a ocupar na 

Confederação.  

O professor Tomaz relata, em entrevista, que o papel de secretário executivo 

se revestia de muita importância para a condução da entidade, na medida em que o 

mesmo permanecia em Brasília, enquanto os dirigentes retornavam às suas regiões. 

O contato direto das entidades era feito, em geral, com esse assessor. Foi o período 

em que a CPB abriu suas portas para as entidades e criou uma estrutura física para 

contatos, reuniões, recebimento de correspondências e emissão das suas 

comunicações (WONGHON, ENTREVISTA, 2018, p. XXXVIII e XXXIX). 

A chegada de Wonghon à presidência da CPB, no congresso de 1987, 

ocorreu num momento de máxima tensão entre as forças cutistas e o ―grupo 

gaúcho‖. Foi nesse congresso que se introduziu a eleição pelo critério da 

proporcionalidade dos votos obtidos pelas chapas que se apresentaram, numa 

espécie de prévia eleitoral, o que garantiu a formação, posteriormente, de uma 

chapa unitária apresentada em plenário aos delegados. Dessa forma, evitou-se uma 

divisão que poderia ter consequências drásticas na vida da CPB. 

A gestão de Wonghon foi marcada pela intervenção no processo constituinte 

e destacou-se pela articulação de iniciativas por parte da CPB, notadamente em 

quatro frentes, pelo menos: i. a primeira delas, o da formulação de propostas 

pedagógicas e de políticas educacionais. Esse processo ocorreu tanto nos 

congressos da entidade, quanto em eventos educacionais próprios, como as 

conferências de educação da CPB. Também se deu com iniciativas comuns com as 

entidades do mundo científico, acadêmico e outras organizações de caráter sindical, 

como os fóruns nacionais em defesa da educação e do ensino público e gratuito; ii. a 
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ação organizada da categoria em dias de mobilização, paralisações e caravanas em 

Brasília/DF, assumindo protagonismo e dando suporte à ação dos parlamentares da 

bancada educacional identificados com a defesa do ensino público e gratuito; iii. A 

ampliação da capilaridade da campanha e da articulação com a sociedade civil, por 

meio da coleta de assinaturas da Emenda Popular pelo ensino público e gratuito, 

que teve nas entidades filiadas à CPB as principais organizadoras nos seus 

respectivos estados e, por fim, iv. a ação no interior da Constituinte, como porta-voz 

das demandas dos professores, das entidades que participaram dos fóruns 

nacionais e da sociedade como um todo, num embate contra as forças privatistas, 

empresários do ensino e instituições religiosas que a esses se aliaram. 

Durante a gestão de Wonghon ocorre a filiação à CUT, no congresso 

realizado em 1988, marcado por um tenso e acalorado debate. O ―grupo gaúcho‖ foi 

decisivo para o resultado, ao deslocar-se da órbita das organizações não cutistas e 

firmar uma composição com esse setor. Wonghon foi alvo de uma oposição bastante 

dura por parte dos sindicalistas ligados ao PCdoB por ter assumido essa posição, 

coordenado a mesa principal do Congresso e levado a cabo a votação que daria a 

vitória tão ansiada pelos cutistas. 

No Congresso de 1989, a Articulação Sindical – corrente majoritária no 

interior da CUT – assumiria a presidência da Confederação, abrindo um longo 

período de hegemonia na direção da entidade. Nas gestões de consolidação da 

CNTE (1989-1990 e 1990-1991), Tomaz Wonghon seria o responsável pela pasta de 

relações internacionais, tendo tido uma convivência amistosa com a maioria cutista. 

O papel do ―grupo gaúcho‖ foi decisivo no processo de transição rumo à 

constituição da CNTE e da filiação à CUT. Alternando composições com as duas 

correntes principais do sindicalismo brasileiro de então - os sindicalistas tradicionais 

e os chamados autênticos - manteve-se em postos chave de direção da entidade e 

foi uma força política decisiva para a manutenção da unidade no interior da CPB. 

Sua presença na direção da Confederação obrigou à construção de 

mediações políticas importantes no interior da entidade. Ao mesmo tempo, a 

presença desse grupo, com posições intermediárias entre os dois agrupamentos 

principais – que deram origem às centrais CUT e CGT, na década de 1980 – 

retardou no tempo a chegada e a consolidação das forças cutistas à frente da CPB, 

a despeito da hegemonia alcançada por essa Central na grande maioria das 
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entidades estaduais do magistério e a construção de referência de massas entre os 

trabalhadores na década de 1980. 

Resta, por fim, analisar, dos pontos de vista político e ideológico, como esse 

grupo se formou e se consolidou no interior da Confederação. 

Fundamentalmente, foi a partir da atuação no CPERS que despontaria a 

liderança de Hermes Zaneti, por volta de 1974. O professor havia ocupado, 

anteriormente, cargos na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, como 

supervisor escolar e superintendente do ensino rural, durante os governos de Walter 

Peracchi Barcelos, da ARENA, mas simpatizava com as posições políticas do antigo 

PTB, então na ilegalidade (ZANETI, ENTREVISTA, 2018, p. VII-X). 

Posteriormente, Zaneti se vincula ao grupo que ficou conhecido como o ―MDB 

autêntico‖, um agrupamento de deputados que teve em Ulysses Guimarães a sua 

liderança mais expressiva e se contrapôs ao grupo denominado como os 

―moderados do MDB‖. 

À frente do CPERS, Zaneti executou uma ampla reforma administrativa e 

financeira, mas, principalmente, deu contornos à entidade de uma agremiação 

associativa, deixando de ser um ―clube de chá‖ (Idem, p. XIX). 

O ponto alto desta intensa mobilização cumprida pelo professorado gaúcho 

pode ser simbolizado pela assinatura, no dia 11 de novembro de 1980 – durante o 

governo de Amaral de Souza (ARENA) – de um inédito e histórico acordo de greve 

de professores públicos. O acordo, dentre outros itens, previa o pagamento de um 

piso salarial equivalente a dois salários mínimos e meio aos professores, 

participação no Conselho Estadual de Educação e destinação de 25% (vinte e cinco 

por cento) do orçamento para a educação (WONGHON, 2017, p. 197-199; CPERS, 

2018). 

Um ―Comando de paralisação e diálogo dos professores‖, eleito em 

assembleia, fez as tratativas do acordo. Desse comando figuraram, como signatários 

do documento, importantes lideranças que compunham o que denominamos ―grupo 

gaúcho‖ e, dentre elas, os próprios Zaneti e Wonghon, e também Lealcino Santos, 

Airton Negrine, Flavia Baldisseroto, Maria Augusta Feldman, Osvaldo Rodrigues, 

Thereza Noronha e Zilah Totta, além da então presidente do CPERS, Glacy Iolanda 

Rolim Correa. Pela representação governamental assinaram, o Secretário de 

Educação, Leônidas Ribas, e o Secretário da Fazenda, Mauro Knijnik. 
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Embora se esteja tratando essas lideranças como um grupo organizado, da 

pesquisa realizada, o que se deduz é que não havia organicidade entre eles, 

conformando-se mais como uma ―corrente de opinião‖. Sendo assim, hegemonia do 

agrupamento, entre os professores gaúchos, esteve assentada principalmente na 

autoridade política construída por Hermes Zaneti nos momentos cruciais da vida do 

CPERS e da própria CPB, naquele período.  

Tampouco há registros que denotem uma formulação política ou ideológica do 

agrupamento. As referências ideológicas são esparsas e denotam mais a simpatia 

pessoal de Zaneti pelo trabalhismo e uma posição genérica de defesa da 

democracia, contra a ditadura, mas aliando-se sempre a uma visão de defesa dos 

interesses dos trabalhadores frente ao Estado e ao patronato. 

Em entrevista, Zaneti dá a seguinte declaração sobre o seu próprio perfil 

político: 

E eu, na verdade, se você me perguntar assim: bom, mas você era 
de extrema-esquerda, era comunista, era socialdemocrata? Eu nem 
sabia disso. O que eu sabia era o seguinte: que eu não concordava 
com a ditadura militar, que eu não concordava com o cerceamento 
de liberdade, que eu não concordava com a mordaça que era 
imposta ao povo em geral, e que eu sempre fui um democrata 
convicto. Então, na minha visão, tinha que se construir a democracia, 
para o povo dizer o que ia ser (ZANETI, ENTREVISTA, 2018, p. XIX). 

 

A atuação organizada desse grupo está, no entanto, bastante evidente. 

Desde a sua eleição como deputado, em 1982, Zaneti decidiu abrir mão de receber 

seus proventos como parlamentar, utilizando os vencimentos na construção e 

manutenção de um Centro Político-Cultural, por ―entender que o trabalho político 

deve ser permanente e não apenas eleitoral e [...] por estar convencido que a 

organização social é a única forma de avanço que conduz à mudança‖ (ZANETI, 

1987, p. 30). 

Da investigação realizada, o único documento que pode referenciar uma 

caracterização um pouco mais acurada das posições políticas e ideológicas do 

agrupamento é a cartilha que norteou a campanha de Zaneti ao cargo de deputado 

constituinte, em 1986.  

No referenciado documento tem-se o que se poderia denominar de um 

programa político ou um plano de atuação do deputado, com proposições para 

diversas questões da realidade brasileira. Nesse sentido, justifica-se uma breve 

apresentação daquele texto. 
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A cartilha apresenta uma série de análises e proposições que vão ao encontro 

de uma posição liberal democrática, progressista e de esquerda, de defesa da 

inclusão e da justiça social, com elementos de ampliação da participação popular 

nos espaços públicos e nas instituições políticas.  

No texto é descartada a possiblidade de uma ―revolução constitucional‖, mas 

prima a posição política de defesa do trabalho frente ao capital, numa perspectiva, 

portanto, classista, de defesa dos interesses das classes trabalhadoras. De 

antemão, o documento afirma que a nova Constituição terá um caráter burguês, 

fazendo menção à Constituição portuguesa, cujo texto se inspirou no socialismo, 

mas não alterou a ordem econômica e social daquele país, no sentido da superação 

do capitalismo. 

O texto defende ―uma mudança estrutural da sociedade e da economia 

brasileiras‖ e a necessidade de ―uma frente de esquerda, que se comprometa com 

uma plataforma mínima, incluindo os direitos econômicos dos trabalhadores, as 

liberdades políticas e sindicais e o direito à saúde e à educação‖ (idem, p. 29), no 

rumo da construção de uma ―sociedade democrática, que nos permita buscar um 

futuro sem explorados e exploradores, sem os que têm muito e os que não têm 

nada" (Idem, p. 31). 

Neste sentido, destacam-se os seguintes excertos do documento em questão: 

 
A consciência de que os problemas dos trabalhadores e da 
sociedade, de um modo geral, são comuns e que só serão resolvidos 
mudando-se o sistema para colocar no poder governantes 
comprometidos com os anseios dos trabalhadores e não a serviço do 
Capital internacional ligado a burguesia nacional, é que conduzem 
Zanetti à luta partidária, com a compreensão de que o partido político 
é a forma de organização da sociedade, capaz de unir as lutas de 
todos os prejudicados, para chegar ao governo e mudar o modelo de 
sociedade que temos por outro que represente os interesses da 
maioria da nação (Idem, p. 25). 

 

O documento pronuncia-se pela defesa de uma Constituinte exclusiva e critica 

a composição distorcida do Congresso Constituinte, ao não observar a 

proporcionalidade entre as populações dos estados. Dentre as proposições 

defendidas, destaca-se o referendo popular para aprovação da nova Carta, bem 

como de plebiscitos sobre temas polêmicos, elementos de democracia direta 

defendidos pelo então candidato.  
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Nas questões relacionadas à economia, o documento apresenta um 

diagnóstico que enfatiza a dependência do Brasil frente ao capital internacional, 

apresentando diretrizes de cunho nacionalista e estatizantes. Dentre elas, destacam-

se proposições como a defesa da estatização do sistema financeiro, auditoria e 

suspensão do pagamento da dívida externa.  

Vale aqui uma menção ao tema da dívida pública, pois, devido à 

apresentação de uma proposta pelo já então deputado constituinte, a ANC chegou a 

ser paralisada. Em entrevista, Zaneti explica o ocorrido naquele episódio: 

 
Eu entrei, de acordo com a previsão que tinha no Regimento da 
Assembleia Nacional Constituinte, com o projeto de decisão 
constitucional n.º 1. O que previa? Suspensão da Constituinte para 
fazer auditoria da dívida, para nos libertarmos do FMI, para depois 
fazer a Constituição por um país livre e soberano, que não somos 
hoje. Essa era a minha tese. Essa tese não passou porque o Carlos 
Santana, a mando do Sarney, foi lá bagunçar tudo. Conseguimos 
depois, no andamento, colocar esse artigo 26 [do ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que trata da auditoria da 
dívida pública] (ZANETI, ENTREVISTA, 2018 p. XXV). 

 

No que diz respeito às proposições relativas à educação, o candidato retoma 

as políticas debatidas no âmbito do FNDEP: a gratuidade do ensino em todos os 

níveis, a escola de tempo integral, aposentadoria especial para os professores, 

destinação e vinculação de verbas para a educação, o Estatuto Nacional do 

Magistério e a gestão democrática da educação, com participação das 

comunidades, incluindo a eleição direta de diretores de escola e reitores de 

universidades. 

Do texto, um aspecto que chama a atenção são as questões relacionadas à 

organização sindical, cujas ideias aproximam bastante o posicionamento de então, 

do deputado, às posições defendidas pelo sindicalismo cutista, o que pode se 

relacionar à posição adotada pelo ―grupo gaúcho‖ no congresso seguinte da CPB, 

de defesa da filiação a essa Central.  

Além daquelas propostas consensuais, defendidas pelo conjunto do 

sindicalismo na Constituinte – dentre elas o direito de sindicalização dos servidores 

públicos e o direito irrestrito de greve – Zaneti pronunciou-se pelo fim do imposto 

sindical e pela liberdade e autonomia das organizações dos trabalhadores, posição 

essa que se materializou no debate sobre o fim da unicidade sindical definida em lei, 

dispositivo que o texto da Constituição acabou preservando. 
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De maneira geral, sinteticamente, pode-se afirmar que o deputado se alinhou 

com os setores progressistas nas votações mais polêmicas – confirmando as 

diretrizes do documento de campanha – e, dentre elas, destacam-se:  

 
Votou a favor do rompimento de relações diplomáticas com países 
que praticassem políticas de discriminação racial, da limitação ao 
direito de propriedade, da nacionalização do subsolo, da estatização 
do sistema financeiro, do limite de 12% ao ano para os juros reais, da 
limitação dos encargos da dívida externa, da soberania popular, do 
mandado de segurança coletivo, do voto facultativo aos 16 anos, do 
parlamentarismo, da legalização do aborto, da proibição do comércio 
de sangue, da estabilidade no emprego, da remuneração 50% 
superior para o trabalho extra, da jornada de trabalho semanal de 40 
horas, do turno ininterrupto de seis horas, do aviso prévio 
proporcional, da criação de um fundo de apoio à reforma agrária, da 
desapropriação da propriedade produtiva. Votou contra a pena de 
morte, o mandato de cinco anos para o então presidente José 
Sarney, a legalização do jogo do bicho (FGV/CPDOC, 2009). 

 

 

4.2 AS GREVES: DAS PAUTAS CORPORATIVAS ÀS DEMANDAS DA 

SOCIEDADE 

 

O instrumento da greve foi o meio de pressão mais importante utilizado pelos 

professores, ao longo do período analisado, para a defesa de suas pautas 

reivindicatórias frente ao Estado. No desenvolvimento deste trabalho identificou-se 

que o associativismo entre os professores da educação básica transitou de uma 

prática essencialmente assistencialista para uma dinâmica marcadamente sindical, 

de conflito, incorporando a metodologia das greves e outras manifestações, mais 

comuns ao movimento operário. Desta forma, acabou por superar – na realidade 

concreta e na prática política exercitada pelas entidades – os limites legais que 

proibiam as greves dos servidores públicos e o direito de organização sindical.  

Foi possível identificar que houve uma elevação do patamar reivindicatório 

dos movimentos docentes. Partindo das questões econômicas imediatas, daquelas 

que envolvem as condições de trabalho, e que foram o estopim para as primeiras 

manifestações paredistas, ao longo do tempo as greves foram rompendo os limites 

das pautas meramente corporativas e começaram a ganhar outra qualidade. 

Incorporaram as demandas relacionadas à profissionalização – como os planos de 

carreira – e avançaram para a defesa da educação pública e gratuita como direito de 
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toda a população, discutindo questões como o financiamento, os sistemas de ensino 

e a gestão educacional. 

A estruturação do sistema de ensino no Brasil, ao longo do tempo, delegou às 

unidades da federação (principalmente aos estados) uma responsabilidade maior na 

organização da educação básica e foi sob essa realidade que se emoldurou a 

organização sindical docente. Assim, quando da retomada das greves dos 

professores, ainda que suas pautas tivessem muitos pontos em comum, as 

mobilizações se circunscreviam ao âmbito dos estados e as reivindicações eram 

tratadas com o Poder Executivo de cada unidade federada. 

A unificação nacional do magistério da educação básica – em meados da 

década de 1980, em jornadas nacionais de mobilização – colocou n‘outro patamar a 

pauta comum, mas antes dispersa nas mobilizações pelos estados. Os dias de 

manifestação e de greve, unificados, realizados pela CPB/CNTE envolveram 

demandas como o piso salarial nacional unificado, o concurso público como via de 

acesso à carreira pública docente, carreira única para todos os professores, a 

instituição do sistema único de ensino, estatuto do magistério, a defesa do plano 

nacional de educação, a divisão das verbas públicas, entre os entes federados, para 

a educação, a necessidade de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

dentre outras. 

O estudo realizado permitiu identificar que esse processo de unificação 

nacional das lutas em defesa dessa pauta educacional ocorreu lado a lado com os 

debates sobre as práticas e modelos educacionais e pedagógicos. Não é que antes 

a CPB não tivesse uma pauta educacional. Os debates pedagógicos ocorriam na 

entidade, muitas vezes em detrimento das pautas reivindicatórias. Essa mudança na 

postura da Confederação começa, simbolicamente, com a presença de Paulo Freire 

no congresso da entidade em 1980, quando da sua volta do exílio. Esse foi um dos 

primeiros eventos com uma grande assistência de educadores dos quais o filósofo 

participou. 

O novo foi que essa pauta educacional e pedagógica, discutida nos fóruns da 

CPB, passou a articular-se com as mobilizações dos professores, permitindo, 

portanto, um diálogo entre as reivindicações que envolviam as condições do trabalho 

docente e a defesa da educação pública e gratuita. 

Daí resultaram inúmeras fórmulas utilizadas para as mobilizações dos 

professores, que propagandeavam a ―defesa do ensino público e gratuito‖, ―em 
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defesa de uma escola pública de qualidade‖, ―verbas públicas só para escolas 

públicas‖ ou, ainda, ―em defesa da escola pública e gratuita‖.  

Essa foi uma marca da mobilização docente, particularmente a partir da 

mobilização de 11 de abril de 1985, quando ocorreu a primeira iniciativa nacional 

unificada com esse caráter, sendo os professores convocados, naquele momento, a 

se manifestarem em frente às prefeituras e sedes dos governos estaduais. 

Em 17 de abril de 1986 ocorreu a primeira greve nacional da educação e, 

ainda em 14 de outubro de 1986, a CPB promoveu o ―Dia C da Constituinte‖. Há 

registros de mobilizações unificadas nos dias 13 de abril de 1988, 13 de setembro 

de 1989, 17 de outubro de 1989 – com debates sobre as eleições presidenciais – 29 

de março de 1990 e 15 de março de 1991, além da participação nas jornadas 

nacionais de toda a classe trabalhadora – capitaneadas principalmente pela CUT – e  

nas greves gerais convocadas no período. 

A intensa atividade mobilizadora cumprida pela CPB e suas entidades filiadas, 

ao longo do governo Sarney, colocou o magistério da escola básica entre as 

categorias profissionais que mais se destacaram durante aquele ciclo marcado pela 

explosão das greves no país, no qual a CUT se consolidou como a principal 

referência organizativa das classes trabalhadoras. 

Ao longo daqueles anos, o número anual de paralisações saltou de uma 

média de 214 (duzentos e quatorze) greves, no período de 1978 a 1984, quando 

ressurgem as mobilizações sindicais, para um patamar de 1.102 (mil, cento e duas) 

greves/ano, no período de 1985 a 1989, conforme apurado pelo Núcleo de Estudos 

de Políticas Públicas da Universidade de Campinas (NEPP/Unicamp apud 

NORONHA, 2009, p. 129). 

Noronha (2009) analisa o fenômeno das paralisações naquele período e 

conclui que as greves passaram a expressar os conflitos inerentes ao mundo do 

trabalho, algo que durante grande parte da ditadura não foi possível, notadamente 

entre 1964 e 1978, alcançando então uma dimensão pública.  

Ademais, a explicitação do conflito capital-trabalho, na forma das greves e 

com a intensidade que essas ocorreram, ajudou a enterrar a tradição herdada do 

surgimento da estrutura sindical autoritária no Brasil, marcada por relações de 

favorecimento e conflito entre Estado e sindicatos oficiais.  
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As mobilizações docentes, por seu turno, colocaram em evidência uma pauta 

educacional, que repercutiu em diversos momentos e o magistério da educação 

básica foi parte constitutiva dessa experiência. 

Ao intervir e se identificar com as questões gerais do mundo do trabalho e da 

sociedade brasileira, a luta travada pelos professores e demais profissionais da 

educação elevou-se a um patamar político, qualificando esses trabalhadores como 

porta-vozes de grandes demandas políticas e sociais, postas em debate na 

conturbada década de 1980.  

 

 

4.3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COMO TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO 

 

Outra marca distintiva dessa experiência do sindicalismo brasileiro diz 

respeito à construção de uma identidade de classe, quer seja dentre os professores, 

quer seja entre os professores e os demais servidores que atuam no ensino, o que 

perpassou toda a ação das correntes identificadas com o Novo sindicalismo. Esse é 

o sentido da identificação da categoria como a dos ―trabalhadores do ensino‖ ou dos 

―trabalhadores da educação‖, em contraposição a outras denominações mais 

comumente utilizadas, como professores ou educadores.  

O movimento de oposição dos professores na Apeoesp lançou, ainda em 

fevereiro de 1978, o jornal ―O Precário‖, cujo nome fazia alusão aos ―docentes 

contratados temporariamente, sem amparo legal pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), tornando-se servidor sem concurso público‖ (APEOESP SBC, 2016, 

p. 7). 

A UTE de Minas Gerais, criada em 1979, teve seus estatutos fundacionais 

inspirados numa experiência de trabalhadores portugueses. Conforme relata 

Wellington de Oliveira, em sua Tese de Doutorado, a concepção que originou a 

criação da entidade referenciou-se na experiência do Sindicato dos Professores da 

Grande Lisboa, surgido após a Revolução dos Cravos, no ano de 1976, e que se 

propunha a representar os interesses do grupo profissional e de cada trabalhador 

enquanto agente do ensino (OLIVEIRA, 2006, p. 95). A tentativa de criação da 

UNATE teve o mesmo sentido. 

Mas esse aspecto identitário não surgiu com as mobilizações do final da 

década de 1970. Podemos dizer que ele retomou uma tradição, herdada de 
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correntes socialistas e anarquistas que atuaram com vigor junto dos trabalhadores, 

nas primeiras décadas do século XX. Remotamente, encontramos uma referência, 

relacionada à fundação do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino do Rio de 

Janeiro, de inspiração anarquista, que teria funcionado como um sindicato paralelo, 

entre julho e novembro de 1931.  

Essa é a linha de argumentação trazida por alguns autores, conforme se verá 

A tendência dos anarquistas em fundar o Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino do Rio de Janeiro no começo dos anos 
1930 aponta para uma posição identitária do professorado com a 
designação de trabalhadores. A proposta desse grupo era defender 
os interesses dos professores, inspetores e auxiliares de ensino e 
definiu que a organização seria livre e leiga, isto é, sem adoção de 
crédito religioso e político. Essa organização recusou-se a submeter-
se à aprovação e ao controle do Ministério do Trabalho, ao Registro 
de Professores no Departamento Nacional de Ensino e aos exames 
em estabelecimentos particulares (COELHO, 1988 apud DAL 
ROSSO et al, 2011, p. 127). 

 

Para os autores, a iniciativa dos anarquistas ao trabalhar com a designação 

de trabalhadores aponta no sentido de construir uma identidade do grupo social, 

formado pelos professores, inspetores e auxiliares de ensino, numa organização 

leiga, sem credo religioso e político (idem, p. 128). 

Há um duplo sentido, portanto, no debate proposto pelos professores 

vinculados ao sindicalismo autêntico. De uma parte, a identificação do professor 

como trabalhador, e não como educador, denota o sentido de pertencimento a uma 

determinada classe social e rompe com o viés ideológico que associava o professor 

aos setores elitizados da sociedade. Desmascara a ideologia que associava a 

profissão docente a sacerdócio ou missão, colocando-a no rol das classes 

subalternas e exploradas na sociedade capitalista. O processo de proletarização da 

categoria – resultado da expansão monopólica do capital e das reformas do ensino 

desenvolvidas desde os anos 1960, pelo menos – encontra então o seu corolário 

numa entidade de trabalhadores. 

De outra parte, temos a proposta de unificação dos professores com todos os 

demais que trabalham no ambiente escolar, abandonando a visão estrita e estreita 

do trabalho docente, e valorizando também aquelas funções de apoio à docência e 

da administração escolar, dando um sentido mais amplo às funções do ensino, que 

não estariam restritas ao labor apenas dos professores, especialistas e diretores de 

escola. 
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O primeiro aspecto encontra-se já bastante desenvolvido em pesquisas 

acadêmicas e foi, de certa forma, incorporado na primeira parte deste trabalho. 

Discutir-se-á um pouco o segundo aspecto, pelo elemento de novidade que 

constituiu a configuração de uma entidade de trabalhadores como a CNTE, 

unificando todos os segmentos que atuam na instituição de ensino numa mesma 

entidade de classe, ―assumindo com clareza que todos os componentes do 

ambiente escolar são educadores‖ (CNTE, 2019). Para tanto, constituem-se em 

referência importante as contribuições do educador João Monlevade, que além de 

estudioso dessa temática, foi dirigente da CPB entre os anos de 1987 e 1991. 

Destaca-se, em primeiro lugar, o ineditismo da experiência. Tomando como 

exemplo a organização sindical dos trabalhadores do ensino de nível superior tem-

se, pelo menos, três grandes entidades nacionais que organizam o segmento no 

Brasil. O Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES/SN) 

representa os professores universitários das instituições de ensino público, ao passo 

que os servidores técnico-administrativos são representados pela FASUBRA.  

Embora o primeiro seja um sindicato nacional e a segunda uma federação, 

ambos se organizam por seções sindicais que representam os trabalhadores numa 

unidade de trabalho, em geral, uma universidade. Já os técnicos-administrativos da 

rede federal de educação profissional, científica e tecnológica – as antigas ―Escolas 

Técnicas‖ – são representados pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE). Há, inclusive, conflitos de 

representação sindical entre o ANDES e o SINASEFE, a respeito do corpo docente 

de algumas instituições de ensino. 

Portanto, enquanto o modelo que se construiu entre os trabalhadores da 

educação básica caminhou no sentido da unificação numa mesma entidade de 

caráter confederativo e nacional, entre os servidores das instituições federais do 

ensino médio, técnico e superior consolidou-se uma divisão, embora esses 

trabalhadores vivam, em grande medida, realidades parecidas, laborem em 

ambientes comuns e dividam o mesmo quinhão do orçamento público destinado à 

educação. 

Em segundo lugar, na concepção assumida na fundação da CNTE todos que 

trabalham na escola são educadores e não somente os professores. É imperioso 

reconhecer que a ―terminologia para identificar esse segmento é ainda objeto de 

definição metodológica mais rigorosa entre os estudiosos do assunto‖ (PEREIRA 



221 
 

FILHO, 2017, p. 194), e, no que diz respeito a esses trabalhadores, são por vezes 

identificados como servidores técnico-administrativos, ou como funcionários da 

escola ou mesmo como trabalhadores não docentes.  

Será utilizada nesta seção do trabalho a terminologia ―funcionários de escola‖, 

na medida em que, a partir de 1995, a CNTE organizou um departamento específico 

com essa designação, que se responsabiliza pelos encaminhamentos das 

reivindicações do segmento. 

O terceiro aspecto importante diz respeito à diversidade dos trabalhadores 

incluídos nessas funções. Temos aqueles que ocupam as funções de direção e 

supervisão, incluídos os especialistas; outro segmento voltado às atividades de 

suporte à docência, nos laboratórios, bibliotecas e secretarias, por exemplo, e, ainda 

aqueles trabalhadores responsáveis pelas funções como a merenda, a segurança e 

a limpeza, o que acaba por estabelecer uma hierarquia entre os próprios não-

docentes (MONLEVADE, 2009, p. 345). 

Quarto, há um sentido político, portanto, na definição assumida pela CNTE de 

que todos que trabalham na escola são educadores e este se relaciona à 

invisibilidade dos funcionários no cotidiano escolar. João Monlevade aponta a 

existência de um ―continuum histórico entre o trabalho escravo e os serviços de 

apoio‘ na educação‖ (id, p. 344), opinião corroborada por Carvalho & Brixner: 

 
Essas trabalhadoras e trabalhadores têm suas identidades e 
trajetórias profissionais marcadas por uma cultura de traços 
escravocratas. As tarefas de manutenção da estrutura dos espaços 
escolares, que no período escravocrata ficavam delegadas aos 
escravos e escravas, posteriormente eram desenvolvidas por 
trabalhadoras(es) mal remuneradas(os) seguindo a lógica da 
desvalorização do trabalho braçal e em condições precárias 
(CARVALHO & BRIXNER, 2017, p. 48). 

 

Essa herança do passado colonial e escravista resulta que não se vislumbra a 

necessidade de qualificação ou capacitação específica para as funções exercidas 

pelos funcionários, como os trabalhos de limpeza e cozinha, que, ademais estariam 

identificados no imaginário social às funções domésticas ―femininas‖, refletindo um 

traço patriarcal e machista da cultura brasileira (MONLEVADE, 2009, p. 344). 

Essa invisibilidade atravessa, inclusive, a historiografia da educação 

brasileira. Para o autor: 
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Reforça-se então a invisibilidade dos funcionários. Um dos mais 
consagrados cientistas da educação brasileira, M.B. Lourenço Filho, 
autor de muitas obras sobre política e administração escolar, em seu 
livro Organização e Administração Escolar, verdadeira bíblia dos 
estudiosos da educação nesse período, com mais de trezentas 
páginas, embora reconheça a existência de ‗outros profissionais‘, 
dedica-se somente a analisar o papel dos diretores e professores, 
como que passando uma borracha nas múltiplas funções executadas 
pelos ‗demais‘ (LOURENÇO FILHO, 1996 apud MONLEVADE, 2009, 
p. 344). 

 

No mesmo sentido, personagens importantes da história da educação 

brasileira, como é o caso de Anísio Teixeira, 

 

[...] valorizava a presença das ‗atividades não-docentes‘ nas escolas, 
a ponto de, na construção do Instituto Carneiro Ribeiro, em Salvador, 
destinar-lhes o triplo da área física em relação à das ‗salas de aula‘, 
tanto em seu primeiro livro A educação para a Democracia, quanto 
em sua obra Educação não é privilégio, tem como foco de 
investimento a formação e a pratica do professor (TEIXEIRA, 1997, 
2007 apud MONLEVADE, 2009, p. 345). 

 

Todo esse quadro de invisibilidade e discriminação sugerido por Monlevade – 

o que não se contesta – não impediu, no entanto, que os funcionários de escola 

fossem parte ativa do processo de ressurgimento dos sindicatos narrado ao longo 

desta dissertação.  

Os funcionários estiveram junto ao professorado, participando tanto da 

constituição de novas entidades – como a UTE de Minas Gerais – ou criando as 

suas próprias associações, como a AFUSE, hoje denominada Sindicato dos 

Servidores e Funcionários da Educação de São Paulo ou o Sindicato dos Auxiliares 

da Administração Escolar do Distrito Federal (SAE), em Brasília. Há registros, 

inclusive, de funcionários de escola que ocuparam cargos de destaque à frente das 

associações dos trabalhadores do ensino, rompendo a invisibilidade descrita e 

narrada pelo autor. 

Desde 1987 os funcionários vinham ocupando espaço e buscando se 

organizar no interior da CPB. Essa movimentação coincide com a criação do 

Departamento Nacional de Trabalhadores em Educação, pela CUT, que fomentava 

a unificação de todo o ramo educacional numa mesma entidade de caráter nacional. 

A entidade paulista, a AFUSE, naquele ano, foi promotora de um encontro nacional 
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de funcionários, que teve a representação de 10 (dez) estados e criou uma 

coordenação nacional, a CONARFE. 

A constituição da CNTE em 1990, em Aracaju/SE, demandou, ao incorporar o 

segmento de funcionários, a adoção de políticas direcionadas ao setor, pautadas 

pela palavra de ordem ―funcionários também são educadores‖. As resoluções 

adotadas no Congresso de Aracaju, entretanto, valorizaram bastante o magistério, 

colocando em segundo plano a unificação com os demais trabalhadores.  

A unificação, consolidada no Congresso de 1991, em Olinda/PE, expressou 

muito mais a diretriz defendida pelas correntes hegemônicas no interior da CNTE, do 

que uma unidade real, ainda não presente, naquele momento.  

Cotejados os números do Congresso com os dados disponíveis acerca da 

composição da categoria, evidencia-se uma sub-representação dos funcionários que 

exerciam as funções administrativas e de infraestrutura.  

No Congresso de Unificação em Olinda/PE, esses segmentos perfizeram 

5,3% do total dos delegados. Os funcionários ligados aos serviços de infraestrutura 

– como merendeiros, vigias e faxineiros – somaram 1,8% dos presentes enquanto 

os funcionários que exerciam atividades técnico-administrativas – tais como os 

secretários, bibliotecários e laboratoristas – se fizeram representar por 3,5% dos 

delegados. Já os diretores somaram 4,4% dos delegados enquanto os especialistas, 

compreendendo supervisores, orientadores e coordenadores, chegaram a 7,9% 

(RIBEIRO & JOIA, 1992). 

Essa sub-representação externava as dificuldades reais de integração entre 

os professores e os demais profissionais não-docentes, seja no ambiente de 

trabalho, como, por conseguinte, na mesma entidade sindical, dificuldades essas 

relacionadas às distintas origens sociais dos segmentos, às relações de hierarquia 

no interior das escolas, às discrepâncias salariais, além dos aspectos históricos e 

culturais já citados, que impunham a subalternidade e invisibilidade de uma parte 

desses funcionários. 

A política ulteriormente desenvolvida na CNTE buscou avançar na integração 

do segmento dos funcionários. Em 1995 foi criado o Departamento dos Funcionários 

da Educação (DEFE), ―voltado à sindicalização, unificação e à profissionalização dos 

funcionários que atuam nas escolas públicas‖ (CUT, 2019). Por iniciativa do 

Departamento, o MEC assumiu o debate sobre a profissionalização daqueles 

trabalhadores, criando o Profuncionário, programa federal de qualificação dos 
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funcionários de escola. Em 2014, o Departamento passou a ser uma Secretaria, 

constituindo-se como parte do organograma da CNTE. 

 

4.4 A CONCEPÇÃO DE ESCOLA CONSOLIDADA PELA CNTE 

 

A intervenção da CPB nos debates sobre educação que ocorreram ao longo 

da década de 1980 possibilitou consolidar, no âmbito da instituição, uma base 

teórica e uma concepção pedagógica, indicativas de uma práxis educacional.  

Não se tem como afirmar em que medida as resoluções adotadas pela 

Confederação irradiaram e influenciaram a ação de suas entidades afiliadas nos 

estados e, consequente, os trabalhadores em educação. O que, sim, se pode 

afirmar, é que os debates promovidos diretamente, ou nos quais a CPB esteve 

presente, foram elementos de mobilização de uma ampla camada de profissionais 

do ensino e tiveram um nítido escopo de contestação às formulações alinhadas ao 

pensamento burguês liberal-conservador. 

As Conferências Brasileiras de Educação cumpriram um papel bastante 

relevante na formulação de um pensamento educacional que se poderia chamar de 

contra-hegemônico, no qual tiveram lugar de destaque as teorias críticas de diversos 

autores, em particular a pedagogia freireana, as formulações de inspiração marxista, 

gramsciana, dentre outras. 

O papel das entidades sindicais naqueles espaços, no entanto, estava 

secundado pelas entidades fundadoras, ligadas ao mundo acadêmico e científico, 

notadamente a ANDE, ANPEd e CEDES. Isso resultou na organização de espaços 

próprios de debate pela Andes e CPB, que evidenciaram diferenças não superadas 

ou não enfrentadas nas conferências de educação unitárias, as CBEs. 

As conferências de educação realizadas pela CPB, entre 1987 e 1988, 

indicaram um norte teórico: a defesa de postulados relacionadas à pedagogia 

socialista, dentre eles a escola unitária, o politecnicismo e a escola do trabalho. 

Na avaliação realizada pelo professor Roberto Leher sobre o embate político 

e ideológico que estava em curso, mormente, nas discussões e no 

 
[...] debate sobre a escola unitária, a presença da crítica marxista foi 
muito marcante. [...] Em todos os documentos, congressos e artigos 
sobre o tema, a esquerda marxista enfatizou a necessidade da 
escola politécnica, compreendida como aquela capaz de assegurar o 
domínio dos fundamentos das diferentes tecnologias elaboradas e 
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aperfeiçoadas no processo de reprodução do capital. A presença do 
pensamento socialista pulsava nos textos, pois a defesa da escola 
unitária, politécnica, tomava fundamental o trabalho como princípio 
pedagógico, capaz de superar a disjunção entre o pensar e o fazer – 
o cerne da pedagogia socialista, tal como defendida por Marx, Lenin 
e Gramsci (LEHER, 2010, p. 30-31). 

 

Embora o debate se fizesse presente, as resoluções da CPB em geral eram 

precárias, do ponto de vista de identificar as bases teóricas e metodológicas das 

suas proposições, limitando-se a enunciar palavras de ordem que, em geral, não 

diferiam muito dos documentos aprovados em outros espaços.  

Somente no XXIII Congresso da entidade – em que se consolida o modelo 

sindical da CNTE – é que se expressa, claramente, a concepção de escola 

defendida pela entidade, por meio de resoluções bem desenvolvidas. 

O documento aprovado enuncia que, como reflexo das precárias condições 

em que se encontram os trabalhadores da educação, a ação sindical da entidade 

vinha tendo como centro, predominantemente, as reivindicações econômicas 

imediatas. Mas, ao mesmo tempo, aponta a necessidade da ruptura com essa visão 

corporativa e a articulação dessas lutas específicas, pela melhoria das condições de 

trabalho, com a defesa da escola pública e com a luta principal, qual seja, a luta pela 

emancipação da classe trabalhadora, apontando, portanto, uma perspectiva de 

poder – do ponto de vista de vista socialista – como estratégia do enfrentamento de 

classes protagonizado via os sindicatos. 

Indica ainda que essa tarefa não é uma tarefa dos trabalhadores em 

educação sozinhos, e aponta como caminho a mobilização da sociedade, entendida 

aqui como o conjunto dos assalariados, como necessária para cumprir este objetivo. 

Define, ainda, que é a partir de uma prática denominada pela CNTE como sendo 

política/sindical/pedagógica que emergirá uma concepção de escola dirigida pelos 

próprios trabalhadores. 

Dessas formulações emanam uma concepção de totalidade, pela tríade 

política, sindical e pedagógica; de emancipação e autodeterminação das classes 

oprimidas no capitalismo. 

Na concepção da CNTE: 

 
A escola pública para o trabalhador deverá ser uma escola alegre, 
competente, séria, democrática e, sobretudo, comprometida com a 
transformação social. Uma escola mobilizadora, a serviço da 
comunidade, o centro irradiador da cultura popular, não para 



226 
 

reproduzi-la, mas para recria-la, permanentemente (CNTE, 1991, p. 
13). 

 

A concepção de escola unitária, de escola do trabalho, é desenvolvida nos 

seguintes termos: 

 
Deverá ser uma escola unitária na qualidade e no desenvolvimento 
de um projeto e do processo pedagógico, que tenha o trabalho como 
princípio educativo, não no sentido da escola uniformizadora de 
cabeças em série e sim um espaço sadio de pluralismo de ideias. O 
saber adquirido na escola, imprescindível para o cumprimento de 
suas finalidades, não será visto como um fim em si mesmo, mas 
como instrumento de luta. Em nossa concepção, o fim da educação é 
a formação da consciência, predominando a ideia de liberdade. 
[...] 
Entendemos como escola unitária não uma escola única, mas uma 
escola que assegure um padrão mínimo de qualidade para todos, em 
todos os níveis, em todo o território nacional. A garantia dos recursos 
mínimos estipulados para viabilizar um ensino de qualidade, o 
espaço físico adequado, recursos pedagógicos, formação e utilização 
dos educadores, piso salarial nacional, plano de carreira nacional, 
um currículo mínimo, articulação entre os graus de ensino, gestão 
democrática com eleição direta para diretores, eleição de 
conselheiros escolares, constituídos pelos diversos segmentos da 
comunidade escolar, o poder deliberativo nas questões 
administrativas, financeiras e pedagógicas. 
[...] 
Uma escola de tempo integral, que tenha do trabalho seu princípio 
educativo e que possa superar as dicotomias entre o trabalho manual 
e intelectual, a teoria e a prática, a formação e a formação 
profissional (op cit, p. 13-14). 

 

O modelo propagandeado como sendo de uma escola pública, gratuita, laica, 

de qualidade e que atenda os interesses da classe trabalhadora, contempla que, no 

plano pedagógico 

 
A escola unitária deverá assegurar uma educação geral de 
qualidade, que contribua para a formação de um cidadão capaz de 
compreender as bases científicas que regem a natureza e a 
sociedade, desenvolvendo a consciência de seus direitos e deveres, 
habilitando-se a uma atuação crítica e transformadora na sociedade 
política e civil (op cit, p. 14). 

 

A concepção defendida critica a visão liberal-burguesa, na qual a finalidade 

da escola está em si mesma, na transmissão do conhecimento, sem sintonia com os 

fins éticos e políticos que deveria emanar, voltada para a ―eficácia‖, ―competência‖, 
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―resultados‖, em que se impõe ao professor o que pode e deve ensinar, e denuncia 

este como sendo o projeto dominante na escola pública nacional (op cit, p.13). 

A crítica ao sistema capitalista aponta no sentido de sua superação, e esse 

seria o espaço possível para a efetivação do modelo educacional proposto. Mas a 

luta por melhorias, por reformas na escola atual, no entanto, não é descartada: 

 
Essa escola pública que queremos não se efetivará na sociedade 
capitalista. Contudo, não se deve negar a possibilidade de avanços 
nessa direção, no interior dessa sociedade. É trabalhando com as 
contradições postas nessa sociedade que construiremos uma outra e 
também a escola que queremos (id ib). 

 

Essa concepção, brevemente esboçada, se desdobrou em outros debates e 

resoluções, dentre eles a questões que envolvem a elaboração do currículo 

educacional e a interdisciplinaridade. 

O debate sobre o tema do currículo foi orientado pela teoria do ―currículo 

oculto‖, sendo este apresentado como aquele produzido pela ação de todos os 

agentes no processo escolar, ―por trás das ações pedagógicas de professores, 

funcionários, especialistas e da própria reação dos alunos‖ (CNTE, 1991, P.14), 

podendo servir à dominação ou à resistência, servir de reação à submissão. 

Nota-se, portanto, pela proposta, a filiação às teorias de resistência, à 

influência do pensamento crítico, as teorias de base marxista – encontradas em 

trabalhos de pensadores como Apple e Giroux – o que aponta para uma prática 

pedagógica voltada para a emancipação. 

O texto salienta a necessidade da disputa pedagógica nesse terreno e o 

estreitamento de relações com movimentos populares organizados, tais como o 

movimento negro, os sem-terra e povos da floresta, dentre outros, ―no sentido de 

subsidiar o trabalho de reordenação curricular como parte da construção de uma 

escola pública voltada aos interesses da classe trabalhadora‖ (id ib). 

Por fim, orienta a realização de um projeto de formação de lideranças 

sindicais em política educacional e a realização, a cada dois anos, de uma 

Conferência Nacional de Educação. 

As definições adotadas naquele congresso – em que se ergue uma 

concepção um pouco mais desenvolvida de teoria educacional e pedagógica a ser 

encampada pela CNTE – teriam reflexos nas suas ações ao longo dos anos.  
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Dentre essas iniciativas, destacam-se a criação da Escola de Formação da 

CNTE e a edição da Revista Retratos da Escola, a partir do segundo semestre de 

2007, com o objetivo de ―examinar a educação básica e o protagonismo da ação 

pedagógica no âmbito da construção da profissionalização dos trabalhadores da 

educação, divulgando e disseminando o conhecimento produzido e estimulando 

inovações‖ (CNTE, 2018).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
 
A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua 

dignidade deve ser entendida como um momento importante 
de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que 
vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. 
[...] 

A minha resposta à ofensa à educação é a luta política 
consciente, crítica e organizada contra os ofensores.  

Paulo Freire in  
Pedagogia da autonomia  

 
 

 
A educação é para nós construção de direções e de 

militâncias. É acelerar o futuro.  
Está, portanto, permanentemente associada à ideia de 

revolução. Sabemos, contudo, que não podemos hipotecar a 
vida das pessoas até chegar esse momento. Educação como 
reforma é uma etapa transitória.  

Escaparemos da visão puramente reformista apenas se 
colocarmos a perspectiva revolucionária.  

Esta será o balizamento das nossas ações, a realização de 
homens e mulheres de carne e osso, transformados em seres 
históricos, em seres emancipados. 

Edmundo Fernandes Dias in 
 Educação: Reforma ou Revolução 

 

 

  

Ao longo da presente dissertação foram apresentadas algumas análises e 

constatações que este trabalho de pesquisa evidenciou, procurando manter a 

centralidade quanto aos objetivos de pesquisa inicialmente planejados: compreender 

a trajetória histórica do sindicalismo docente na educação básica na transição da 

ditadura militar para um regime democrático-eleitoral, no Brasil, na década de 1980. 

E, como derivações desse objetivo geral: analisar como as mudanças na 

organização sindical se relacionaram aos grandes fatos políticos nacionais daquele 

período; as formas de organização e mobilização levadas a cabo pelo professorado 

e a intervenção das entidades sindicais docentes nos debates educacionais, 

notadamente no período pré-Constituição de 1988. 

Pretende-se, nessas breves considerações finais, apresentar alguns 

elementos que podem, num certo sentido, abrir novos caminhos de investigações.  
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O sindicalismo na educação, entre os professores e demais trabalhadores do 

ensino, tem sido tratado por estudiosos da temática como um sindicalismo tardio, no 

sentido de que sua manifestação ocorre no cenário histórico brasileiro décadas 

depois das primeiras formas de organização do sindicalismo operário. A tese 

demonstra-se correta, se levarmos em conta que o desenvolvimento das formas 

econômicas e sociais capitalistas, no Brasil, também se deram tardiamente.  

O que não se deve perder de vista é que o Brasil estava inserido numa 

realidade política e econômica mundial, cujos traços de globalização ou 

mundialização já estavam dados desde a expansão colonialista europeia. Portanto, 

o desenvolvimento tardio do sindicalismo no Brasil, como um todo, deve, 

necessariamente, levar em conta esses elementos. 

A inexistência de uma classe trabalhadora assalariada na maior parte da 

história brasileira, contada a partir da invasão e colonização portuguesa, não é um 

fenômeno que possa ser separado do desenvolvimento ocorrido em outras partes do 

planeta, que resultaram na conformação do proletariado como classe no resto do 

mundo, na sua organização sindical e política, bem como nos enfrentamentos contra 

a exploração e a opressão capitalistas. 

O segundo elemento apontado por alguns estudiosos seria o da necessidade 

de construção de uma teoria própria para a compreensão do sindicalismo na 

educação. As especificidades do trabalho docente, sua imaterialidade, as questões 

que envolvem a formação da consciência, o lugar do intelectual, mesmo os mais 

proletarizados, na formação social capitalista, são todos temas instigantes e que, 

muito provavelmente, dão razão àqueles que advogam a necessidade da construção 

dessa teoria aplicada ao sindicalismo dos assalariados médios ou não operários, 

como os professores. E há muitos trabalhos que tratam dessa temática. 

Embora não esteja afirmado nos textos que referenciaram este trabalho, mas, 

dialogando com as preocupações expressas, acerca da necessidade dessa 

epistemologia, não deve decorrer dessas preocupações a compreensão de que 

haveria dois sindicalismos: o operário e os dos demais setores assalariados. O 

sindicalismo dos professores, ao emergir, não precisou retornar às experiências 

iniciais do movimento operário fabril. Ele apropria-se e, de certa forma, também 

ajuda a aperfeiçoar a experiência histórica, a cultura e a memória política das 

experiências do movimento operário. Há, portanto, elementos de continuidade e de 

unidade na prática associativa e no sindicalismo dos dois segmentos.  
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Esse sentido de desenvolvimento, que se opera de forma desigual e 

combinada, nas várias esferas da organização do trabalho, é um referencial que 

deve ser reivindicado, sob o risco da pesquisa nesta área sucumbir a uma falsa 

dicotomia entre um sindicalismo operário e outro das demais categorias de 

assalariados, particularmente numa época de tantas transformações no mundo do 

trabalho. 

Analisando o caso brasileiro vê-se que essa combinação de elementos esteve 

presente em outras etapas da organização daqueles que vivem do trabalho. 

Marcam, por exemplo, a transição da economia baseada no escravismo para as 

formas assalariadas, e tem nas irmandades – inspiradas nas corporações de ofício 

medievais – formas iniciais de organização dos artesãos, dos mestres e oficiais, que 

evoluíram, nos períodos seguintes, para formas de associação de caráter mutualista, 

organizações de auxilio e cooperativas, antecedendo as uniões operárias e os 

sindicatos, que surgem a posteriori, no Brasil.  

De outra parte, não há registros históricos de formas de resistência como o 

cartismo5, como manifestação não violenta, ou as quebras de máquinas, como o 

ludismo6, todas, formas políticas remotas de expressar o descontentamento dos 

trabalhadores com a enorme exploração no trabalho e afirmar as reivindicações 

operárias.  

Esse desenvolvimento desigual possibilitou, então, ao sindicalismo pular 

―etapas‖ e desenvolver faces próprias. O internacionalismo, por exemplo, foi 

elemento marcante, muito presente, desde o final do século XIX, no Brasil, o que 

destaca a importância dos imigrantes europeus e a influência das ideologias 

anarquistas, libertárias, as de matriz socialista, importadas e presentes já naquela 

quadra entre os trabalhadores. Esses são elementos ideológicos que seriam 

                                                           
5
 O Cartismo é descrito como um movimento das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as 

décadas de 1.830 e 1.840. O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical 
William Lovett, em maio de 1.838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as 
reivindicações do movimento. 

6
 Ludismo é o nome dado a um movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1.811 e 1.812, que 

reuniu trabalhadores das indústrias contrários aos avanços tecnológicos em curso. Protestavam 
contra a substituição da mão-de-obra humana por máquinas. O nome é derivado de um trabalhador, 
Ned Ludd, que teria quebrado as máquinas de seu patrão. A história serviu de inspiração para vários 
operários que viam nas máquinas a razão de sua condição de miséria. 
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conservados e teriam permanência nas organizações da esquerda brasileira ao 

longo do século XX. 

A mobilização desencadeada então, em fins da década de 1970 e início dos 

anos 1980, tem essa dimensão histórica, foi essa totalidade que engendrou e deu 

lugar ao sindicalismo que ressurge e abarca os docentes no período estudado.  

A expressão ―Novo Sindicalismo‖ foi uma denominação cunhada por 

estudiosos, nos meios acadêmicos, sendo que muitos deles eram militantes ou 

simpatizantes das correntes políticas e das matrizes ideológicas presentes naquele 

processo. A terminologia expressa a dualidade entre o velho e o novo sindicalismo, 

entre o passado e o presente, entre a conservação e a ruptura, o que pode nublar a 

percepção do papel de outras vertentes e segmentos organizados presentes 

naquela transição. Tem escopo nitidamente ideológico, portanto.   

O direcionamento da pesquisa procurou contemplar a interpretação histórica 

dialogando com as diferentes visões construídas sobre esse fenômeno, ainda 

recente, da organização dos assalariados em nosso país. 

Tendo, originalmente, a pretensão de ser um escrito sobre o sindicalismo 

entre os professores e demais trabalhadores da educação, o desenvolvimento do 

trabalho permitiu também – e sublinho aqui os limites da observação empreendida 

pelo autor – elucidar alguns aspectos da presença da temática educacional e das 

formulações pedagógicas no sindicalismo docente dos anos 1980. E, por certo, 

transformou o texto também num estudo das discussões sobre a educação 

presentes no sindicalismo exercitado pelos professores da educação básica.  

O estudo parece ter deixado explícita a presença dos professores e suas 

entidades nacionais e estaduais nas tarefas da redemocratização brasileira, na luta 

pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, pela revogação da Lei 

de Segurança Nacional, contra as intervenções estatais nos sindicatos, na 

organização de greves e movimentos reivindicativos abrangendo todas as regiões 

do país. Os professores marcaram presença nos ENCLATs, nos CONCLATs, no 

processo de construção da CUT, no questionamento ininterrupto das mazelas da 

política educacional da ditadura militar e na afirmação da defesa da escola pública, 

laica e de qualidade para todos.    

A realização das entrevistas influenciou na construção desse caminho e 

constituiu-se numa fase importante do trabalho, pois foi primordial na identificação 

da preocupação, entre os sindicalistas, com a temática educacional, projetando a 
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necessidade de definir melhor o seu lugar nos debates da organização nacional dos 

professores no período estudado. 

A interpretação dada a essa questão, no miolo do trabalho, centrou-se nas 

fontes documentais existentes, nos anais das conferências e encontros realizados e 

– quando utilizadas como referências – a cobertura realizada pela imprensa sindical 

da época, que buscou apoiar-se nas transcrições das palestras e nas entrevistas 

concedidas pelos professores que colaboraram, ao longo dos anos, nas formulações 

educacionais da CPB/CNTE. 

Abreviando então esse epílogo, tem-se que o estudo realizado abriu 

caminhos, respondeu às indagações inicialmente propostas, mas trouxe outras 

novas. No entanto, questões de enorme relevância não puderam ser tratadas. 

Dentre elas, quatro serão aqui destacadas, sabendo que não são, decerto, as 

únicas.  

A primeira delas diz respeito à temática de gênero, envolvendo a questão da 

mulher no trabalho docente e no sindicalismo. Numa profissão cuja ampla maioria é 

do sexo feminino esse não é um tema menor, mas, pelos limites impostos, não pôde 

ser abordado nesta pesquisa. 

A segunda diz respeito ao conteúdo que envolve as relações internacionais 

da entidade objeto do estudo. Apesar da abundância de informações encontradas 

nas fontes primárias acessadas, também esse assunto restou silenciado, novamente 

pelos limites do trabalho empreendido. A CPPB, já em 1962, filiou-se à CMOPE, 

uma dentre as três principais organizações mundiais que congregam os professores. 

A terceira questão, de certa forma relacionada à segunda, diz respeito ao 

lugar que o sindicalismo brasileiro ocupou no cenário latino-americano, no que toca 

às tradições e experiências dos países dessa comunidade. A pesquisa demonstrou 

existir uma intensa relação de colaboração entre as entidades sindicais docentes de 

várias partes do continente, mas também esse tema não pôde ser abordado. 

E, ainda, como quarto tópico, revelou-se um tema de pesquisa interessante, a 

projeção social alcançada pela ação desenvolvida na CPB/CNTE naqueles anos, e 

como ela repercutiu nas trajetórias individuais dos sujeitos que se fizeram presentes 

na direção da entidade. 

Ao fazer o levantamento das nominatas dos dirigentes que ocuparam postos 

de direção na Confederação, chega-se a um número de 60 (sessenta) pessoas que 

os ocuparam durante os anos de 1983 e 1991. A investigação, movida incialmente 
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apenas pela curiosidade, apontou que a maioria dos dirigentes sindicais seguiu na 

carreira docente, sendo que uma parte significativa migrou para o ensino superior. 

Dois tornaram-se dirigentes partidários nacionais, sem a ocupação de mandato 

parlamentar, sendo um presidente nacional de partido político. Dos que tentaram a 

carreira parlamentar, oito se elegeram deputados federais, cinco se elegeram 

deputados estaduais, dois foram eleitos vereadores de capitais e houve, ainda, a 

eleição de uma senadora. Dois tornaram-se prefeitos, sendo um prefeito de capital. 

Nada menos do que cinco vieram a ocupar cargos de secretários de educação, em 

quatro capitais e em um Estado da federação. Outros três ocuparam cargos de 

relevância na área da gestão educacional, no MEC, e outros dois em secretarias 

estaduais de educação. Dois também ocuparam cargos em empresas públicas, 

diretamente na presidência de órgãos estaduais. Outros dois ocuparam cargos de 

assessoria parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado. A localização de 

tais sujeitos parece reforçar a importância da presença institucional da CPB/CNTE 

no cenário político brasileiro.     

Por fim, registra-se a opção feita, de explorar, à exaustão, e valorizar os 

depoimentos colhidos por meio das entrevistas, resgatando, assim, parte da 

memória histórica e política da CPB/CNTE, pela visão dos seus dirigentes. 

Buscou-se, através dessas fontes, além de outras, construir uma 

interpretação de fatos relativamente recentes na história do sindicalismo brasileiro, e 

que ainda são objeto de investigação em diversas áreas, que não só a educacional, 

à qual nosso trabalho se filia. Não é um trabalho completo, tampouco conclusivo. 

Mas que se soma aos esforços dos estudiosos dedicados à temática da história do 

associativismo e do sindicalismo docente no Brasil. 
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ANEXO I - ENTREVISTA REALIZADA POR SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA 

FILHO (SCPF) COM O PROFESSOR HERMES ZANETI (HZ) EM 30/08/2018, NA 

CIDADE DE BRASÍLIA/DF 

 

SCPF: Professor, inicialmente, fale-nos um pouco da sua trajetória de vida, 

porque o senhor se tornou um educador e sindicalista? 

HZ: Eu nasci num lugar chamado Monte Bérico. Monte Bérico é uma vila no 

interior do município de Veranópolis, na Serra Gaúcha. E eu aprendi a falar 

português aos sete anos de idade, na escola. Eu falava antes disso o talian, que não 

é italiano, é talian. Talian é uma língua de um povo que há oito mil anos saiu das 

planícies do Rio Volga, na Rússia, veio até o sul do Mar Negro, e daí, veio. É o 

mesmo povo que fundou depois, no norte da Itália, a Sereníssima, que é a cidade de 

Veneza, que na época era o povo mais rico do mundo, a cidade de maior expressão, 

de maior importância no mundo. Depois disso, Napoleão Bonaparte tomou aquela 

região e aí eles involuíram dramaticamente, inclusive em termos de nível de vida e 

tudo. E esse povo passou a viver na miséria que se chamava pelagra. Era assim 

uma dificuldade extrema de vida e daí é que vieram, então, para o Brasil. Isso 

começou em 1875. 

Nesse ponto, a entrevista foi interrompida para que uma pessoa que chamava 

pela campainha fosse atendida. 

HZ: Esse povo, em função da miséria que vivia, lá no norte da Itália, mudou-

se para a Serra Gaúcha porque Napoleão Bonaparte invadiu aquele norte da Itália. 

Aí houve uma crise muito grande e eles tiveram que sair. Essa vinda deles para a 

Serra Gaúcha à época foi extremamente dolorida, desafiadora, porque são locais 

íngremes, de difícil cultivo. Um dos cultivos que facilitou a vida deles foi justamente o 

cultivo da parreira, que não é uma planta anual. Planta a parreira e ela pode durar, 

tem lá parreiras hoje que foram plantadas pelos meus avós e elas podem durar cem 

anos. Então, a partir daí, veio a cultura da uva, do vinho e tal. E eu me criei no meio 

disto. Como na época, no interior, não tinha... na época seria o ginásio, eu me 

preparei para um tal exame de admissão. Mas, para você ter uma ideia, e é bom que 

isso fique registrado, como é que a gente vivia lá. Era uma época que não tinha lixo, 

tudo era aproveitado. Da galinha, por exemplo, você matava a galinha, a pena da 

galinha era travesseiro. Enfim, tudo era aproveitado. Os ossos serviam para 

alimentar o cachorro. Só que a gente vivia, digamos assim, relativamente bem para 
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as circunstâncias, mas, por exemplo, nós vivíamos em cinco irmãos dormindo na 

mesma cama, num mesmo colchão, feito de palha de milho. Por que eu conto isso? 

Porque quando surgiu a oportunidade de eu sair para estudar, eu tinha que levantar 

três horas, quatro horas da manhã, sentar no pé da escada da casa com um negócio 

chamado chareto, que seria uma lamparina movida a querosene, para eu me 

preparar para fazer o exame de admissão. Fui fazer o exame de admissão em Ana 

Rech, Caxias do Sul. Por quê? Porque lá era uma escola de internato. Creio, hoje, 

que foi a grande oportunidade da minha vida. Porque os professores dessa Escola 

Normal Rural Murialdo, de Ana Rech, a maioria deles eram padres que tinham 

fugido da Itália por ocasião da segunda guerra. E eram profundamente preparados, 

psicólogos de renome, filósofos. Então eu tive a oportunidade, hoje eu vejo, por 

exemplo, coisas que os meus filhos, enfim, as pessoas com quem a gente convive, 

estudam em universidade... nós estudamos lá com figuras de proeminência da 

época, que eram nossos professores no Murialdo. Mas eu fui para o Murialdo. 

Então, calcei pela primeira vez uma moreninha, que era uma sandália preta. Até 

então nós íamos pra roça, pé no chão, no meio da neve, da geada, foi uma vida de 

grandes desafios. Eu conto isso pra dizer que eu também fui uma pessoa de sorte, 

contemplada pelo universo, vivendo e nascido naquelas circunstâncias. Mas 

também é um depoimento que vale, no sentido de dizer que eu, embora muito 

jovem, tinha quatorze anos, eu entendi que aquele exame de admissão para passar 

para a Escola Normal Rural Murialdo, em Ana Rech, era a grande oportunidade da 

minha vida. E eu me preparei bem para isso porque a conjuntura que nós vivíamos 

não dava, nem a meu pai, nem aos meus irmãos, o domínio completo da 

oportunidade que eu estava vivendo. Eu tinha que levantar cedo, de manhã, para 

estudar, porque depois eu tinha que ir pra roça. E aí quando eu cheguei em Ana 

Rech, eram oitenta e sete, não sei se oitenta e cinco, oitenta e sete candidatos a 

fazer o exame de admissão para entrar para essa escola, para esse internato 

Murialdo. Hoje eu tenho consciência. Imagina, um menino magricela, narigudo, cheio 

de sarda, cheio de espinha já, cabelo vermelho, eu virei chacota de todo mundo! 

Hoje eu tenho consciência de que aquilo era um bullying Infernal que faziam para 

cima de mim. Mas, como eu tinha me preparado muito e eles faziam chacota (e eu 

nem tinha bem consciência do que eles estavam fazendo comigo) esse grupo todo. 

Fizemos o exame e o Padre Serafim Tonin subiu lá no púlpito e chamou todo mundo 
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porque ele ia dar o resultado do exame de admissão. Eu fiquei bem lá no fundo. 

Falei: 

- Meu Deus, quem tirou o primeiro lugar vai ser o Nélio, vai ser o Calixto, vai 

ser o Ari Carrada. 

Fiquei imaginando qual daqueles... Hoje diríamos (na minha época se dizia o 

almofadinha, o bem-vestido, que era exatamente o oposto meu. Eu fiquei lá no 

fundo, pensando, o tal do primeiro lugar. O padre Serafim Tonin fez uma longa 

prédica, exaltando como um acontecimento extraordinário dentre aqueles jovens 

aquele que tirasse o primeiro lugar. E eu lá no fundo, falei, pensando, ―quem é que 

seria‖? Quando o padre Serafim chamou o meu nome, eu! Você pode imaginar o 

choque entre o grupo, todo fazendo chacota de um menino, este um. E aquilo foi 

importantíssimo para mim porque resgatou a minha autoestima. Eu não me vi mais 

como o guri motivo de chacota dos outros. Mas, como o guri que, sendo vítima de 

um grupo todo, estava ali pra confrontar o resultado. No sentido de, não como se 

parecia ser, mas como efetivamente podia ser, e era. E eu detalhei mais isso para 

entender que isso criou em mim uma vontade imensa de superação de cada etapa. 

Porque quem foi capaz de (hoje eu tenho consciência disso) na época, sem o saber 

(em mim viveu o embrião de um grande desafio), quem foi capaz de sair de Monte 

Bérico, enfrentar aquele grupo todo, acontecer tudo aquilo... Aí passei os quatro 

anos lá. Me formei como professor rural sempre como primeiro lugar da turma. Até 

podia te mostrar uns imensos diplomas da época. Eles valorizavam muito isso. Até 

acho correto. Hoje não se fala mais muito nisso. Não tem muita importância. Mas eu 

acho que o estímulo seria sempre importante. Muito bem. Saindo dali eu fui lecionar. 

Eu fui professor na época em que o governador do Estado era Leonel Brizola. Ele 

abriu muitas escolinhas no interior. E uma delas era no interior de Nova Bassano. No 

lugar chamado Monte Pareo, de onde só se saia a pé ou a cavalo por nove 

quilômetros. Eu fui lá. A escola era municipal. Eu fui lá transformar a escola 

municipal em escola estadual. E era lá professor de classe multisseriada. Eu acho 

que eu lecionava de primeira a quarta série ou quinta série, não me lembro 

exatamente, enfim. Só que aquele estímulo havido lá no Murialdo me impelia a ter 

uma ambição de ser mais na vida. E eu não me contentava em ser professor rural lá 

no interior de nova Bassano. Aí, enfim, eu me mobilizei, consegui sair de lá, e fui 

lecionar no município de Veranópolis. Primeiro lá na escola da ponte do Rio das 

Antas, depois na terra onde eu nasci mesmo, onde tinha sido aluno, fui professor e 
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diretor da escola: Escola Rural Dom Mateus Pasquali, em Monte Bérico, 

Veranópolis. Estando nesta escola eu pude matricular e comecei a frequentar o 

curso de Contabilidade. Na ideia sempre de que era o curso que eu podia fazer, 

porque era à noite e eu trabalhava na escola durante o dia. Eram sete quilômetros, 

eu creio, até a cidade. E podia fazer o segundo grau, o que chamaríamos hoje de 

segundo grau. Hoje seria já a porta para você transitar para a universidade. É um 

pouco difícil de explicar porque era primário, ginásio... depois eram três, que eram 

Contabilidade, Científico ou Clássico. Aí eu podia fazer a Contabilidade por que era 

à noite e era um pré-requisito para eu depois poder ambicionar a universidade. Mas 

eu fiquei dois anos lecionando aí e comecei a aparecer como liderança do local. E aí 

o pessoal da Arena, já, na época, me ofereceu um curso de supervisor escolar em 

Porto Alegre. Aí o prefeito me chamou, o prefeito Elias Ruas Amantino, me chamou 

e disse:  

- Olha, Hermes, tu não podes sair daqui. Porque tu já és nosso candidato a 

vereador. Se tu fores sair... Você já não vê que querem tirar você daqui?  

- Ruas, sim, eu vejo que eles estão querendo me tirar daqui. Mas eu vou 

voltar por cima deles.  

E fui, fiz o curso de supervisão escolar e, quando terminei, fui fazer o terceiro 

ano de Contabilidade no Colégio Rosário, em Porto Alegre. Fiz os dois primeiros 

anos em Veranópolis e no terceiro ano me matriculei lá no Colégio Rosário. E, no 

Colégio Rosário eu já cheguei, assim, também com essa característica de liderança. 

Acabei sendo escolhido o orador da turma, embora só tivesse feito o terceiro ano 

com eles. Aí ocorreu um fato que também merece o registro, que era o seguinte. Me 

escolheram como orador e os maristas quiseram que eu escrevesse o texto porque 

o paraninfo era o Carlos Lacerda. Então eu tinha que fazer o texto e mostrar para 

eles, antes. Eu fiz o texto, mostrei, foi aprovado e tal. Hoje eu não faria porque eu 

acho que eu corri um risco imenso. Eu fui num professor que era meu amigo e me 

compreendia. E falei:  

- Professor, esse aqui é o texto que eu dei para os padres. Mas não vai ser o 

texto que eu vou fazer lá na hora.  

Fui. Me chamaram lá como orador. Fiz um discurso, mas um discurso muito 

forte em defesa da democracia, da liberdade. Não me lembro mais o texto, mas eu 

sei que era um texto confrontando o discurso do Lacerda, que era o nosso paraninfo. 

Bom, depois deu o maior forrobodó e tal. Mas esse professor, que sabia com 
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antecedência, me defendeu. Enfim, terminado isso, eu fui no mesmo grupo de 

padres, eles tinham o Colégio Rosário e tinham a Universidade Católica, a PUC, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E eu me matriculei para fazer 

o vestibular. Veja como são as coisas na vida. Eu não podia fazer vestibular na 

universidade federal, porque universidade federal exigia uma segunda língua, que 

seria francês ou inglês. No meu curso em Ana Rech e no meu curso do Rosário não 

tinha línguas. E na PUC, acredite, a segunda língua podia ser o italiano e era só 

uma tradução. Como eu já disse, do talian para o italiano, há muita proximidade. Eu 

sei que fiz o vestibular, fui aprovado, tirei oito e meio em italiano e seis e meio em 

português. Feito isso, eu fiz o curso de Direito. E por aí. Depois do curso de Direito, 

enfim, entrei para outra atividade de Magistério. Mas há um dado também, não sei 

se você vai precisar estudar para o seu trabalho, mas estou aproveitando esta 

oportunidade para uma coisa que nunca fiz na minha vida: contar um pouquinho da 

história da minha vida. Nesse curso de supervisão escolar que eu fiz, enquanto eu 

também me preparava, e depois passei a frequentar a universidade, terminou o 

curso, que era de um ano. Terminei Contabilidade e terminei o curso de Supervisão 

Escolar, em Porto Alegre. E aí eu teria que voltar para Veranópolis para exercer o 

cargo de Orientador para o qual eu tinha sido preparado pelo Centro Regional de 

Pesquisas Educacionais. Mas, como eu tinha passado no vestibular, eu estava 

vivendo o maior drama e o maior desafio, por que, como é que eu iria me manter? 

Eu não tinha e minha família não tinha a menor condição de me manter para eu 

poder estudar, fazer Direito. Eu sei que eu fui chamado à Rua da Praia, que é a Rua 

dos Andradas, parte finalzinha assim, eu fui lá e comprei uma Folha da Tarde. Na 

esperança de ver ali alguma oferta de emprego que eu pudesse disputar, para poder 

me manter. Lendo a Folha da Tarde eu levantei os olhos, assim, e vi na janela do 

outro lado da rua a Professora Lúcia, que tinha sido minha colega no curso de 

Supervisão. Olhei para cima e disse assim: 

- Oi, Lúcia. 

- Oi, Hermes. Vem cá. 

Subi lá em cima. Ela falou: 

- O que você está fazendo aí? 

Aí, contei: 

- Eu passei no vestibular, mas não posso voltar para o interior, e não tenho 

como me manter.  
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Ela disse, assim: 

- Mas nós temos como resolver isso.  

Aí chamou a dona Marina, que era a Delegada de Ensino, me apresentou e 

daí eu já saí Supervisor de Ensino na região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, 

de Mostardas a Torres. Mas a sede era em Porto Alegre. Então, eu viajava 

eventualmente, um ou outro dia, para visitar as escolas, mas o grande trabalho 

mesmo era em Porto Alegre. E aí eu exercia a minha atividade e podia frequentar o 

curso de Direito. Então fiz isso durante cinco anos e me formei advogado. 

SCPF: E como o senhor chegou a presidente do CPERS em 1975?  

HZ: Essa é outra coisa bem interessante. Como Supervisor que eu era, num 

determinado dia teve uma reunião de supervisores no salão do Colégio Rosário. Eu 

tinha já visitado bastante os municípios e visto a miséria com que os professores e 

as escolas viviam. A Professora Colorinda Emília Sordi era a diretora do 

Departamento de Ensino Fundamental na Secretaria de Educação. E a professora 

abriu a possibilidade, falando, não me lembro bem os detalhes, mas enfim, eu pedi a 

palavra e falei. Mas falei tão forte, dei um desenho tão impressionante da realidade, 

com tal visão na época que hoje me surpreenderia, porque eu não tinha a vivência, 

tanto assim, visão de mundo como a gente tem hoje, que impressionou a professora. 

Impressionou aquele plenário tudo. Aí nasce um líder dentro do magistério. No dia 

seguinte, a Professora Colorinda telefona para a delegacia de ensino, onde eu era o 

supervisor, me chamando. Eu quase desmaiei. Fui me apresentar para a nossa 

delegada, que era dona Marina Henriqueta Santos. Falei: 

- Dona Marina, a dona Colorinda está me chamando. Eu preciso lhe dizer que 

ontem fiz ali, numa reunião de supervisores, um discurso muito forte. Eu acho que 

ela vai me demitir. 

Sei lá, fiquei com medo. Quem tinha a condição de vida que eu tinha, tinha 

que trabalhar de manhã para ganhar o almoço do meio-dia, como se diz. O meu 

grande medo era perder a remuneração para eu me manter. O que eu queria 

mesmo era ser advogado. Então, para mim, isso aí era trânsito. Aí tinha uma 

professora, uma colega minha de supervisão, chamada Dilma Macedo Machado. Aí 

discuti com a Dilma e falei.  

- Dilma, tá acontecendo isso.  

- Tu tens que ir lá ver o que é.  

Aí, para surpresa minha, a dona Colorinda mandou sentar e disse: 
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- Estou te convidando para ser superintendente do ensino rural.  

De novo, foi outro ponto que eu quase desmaiei de novo.  Porque, para mim, 

superintendente do ensino rural era um papa. Aí eu falei: 

- Mas, dona Colorinda, jamais! Eu não tenho condição para isso. 

Gringuinho nascido no interior, esse era muito... enfim. Não me sentia... 

Imagina, dirigir o ensino rural no Estado! Além do que, tinha o problema político 

porque eu era do PTB. Não era filiado nem militante do PTB. Mas minha família era 

do PTB. Enfim, o PTB também já não existia, mas era contra esse processo da 

ditadura. Aí, voltei e disse: 

- Olha, Dilma, a dona Colorinda me convidou para ser superintendente de 

ensino e eu já disse que não.  

- E ela?  

- Ela mandou eu pensar.  

Aí a Dilma disse para mim: 

- Mas o que é que tu tens a perder?  

- Olha, tem duas coisas. A primeira, eu não me sinto capacitado para isso. 

Segundo, o problema grande é que eu sou do PTB.  

Embora não existisse mais o partido: 

- Eu sou do PTB.  

Aí, ela disse: 

- Bom, aí tem duas coisas. Tu não tens nada a perder. Primeiro, tu vais e 

aceita. Se não der certo, tu dizes para ela que não quer mais. Não tem problema. 

Segundo, o problema do PTB: tu vais pra ela dizer que tu vais fazer um trabalho 

técnico, mas que tu não queres envolvimento com Arena, tu não tá lá num cargo de 

confiança da Arena.  

Fui, fiz isso e a dona Colorinda aceitou e eu virei superintendente de ensino 

rural. Organizei uma chamada Operação Presença, que foi importantíssima para as 

escolas rurais do Estado inteiro. Organizei um programa de construção de escolas. 

Levei isso para o Conselho Estadual de Educação, que aprovou. Enfim, só que o 

meu trabalho começou a aparecer de um jeito tal, que era governador, Walter 

Peracchi de Barcellos, nomeado pela ditadura militar, e me chamou o chefe da Casa 

Civil dele, chamado João Bentes. E ele disse:  



VIII 
 

- Professor, tem eleições para município e eu estou, amanhã, lhe dando um 

carro e o senhor vai a Veranópolis para apoiar Gardênio João Boff, que é o 

candidato a prefeito pela Arena.  

Eu me levantei e disse:  

- Dr. Bentes, eu não vou, (não sei se a palavra foi exatamente essa ou não), 

eu não vou. Eu não sou do partido do João Bentes. Gardênio João Boff é uma 

pessoa séria, e conheço ele, correto, mas eu não sou do partido dele e eu não 

posso fazer isso.  

- Bom, mas então o senhor sabe... 

- Então, o senhor está se referindo ao cargo de superintendente, o senhor 

pode me demitir, que tô saindo. 

E fui embora. Cheguei na dona Colorinda e falei:  

- Dona Colorinda, aconteceu isso assim, assim, assim...  

Eu disse:  

- Olha, então eu vou me demitir.  

Ela disse:  

- Não, o senhor me disse quando veio aqui que não queria essa vinculação. 

Então o senhor está respaldado.  

E eu:  

- Não, mas o João Bentes vai mandar o governador me demitir e tal.  

- Deixa assim, eu vou levar para o secretário.  

O secretário era um engenheiro chamado Luiz Lessegner de Faria ou Farias. 

E ficou uns dias assim. Aí o menino lá de Veranópolis, colega, amigo meu, era da 

Arena, mas nós éramos amigos (ele sabia das minhas posições políticas, até porque 

eu tinha sido líder estudantil) Era Orlando Jacir do Amaral Ribeiro. Orlando me ligou 

e disse:  

- Hermes, estamos saindo daqui de Veranópolis e nós vamos pedir para o 

governador Peracchi te demitir de lá do...  

Ele disse assim:  

- Eu vou junto. 

Ele era presidente da Arena jovem. 

- Eu vou junto, mas quero que tu saibas: me convocaram, eu tenho que ir 

junto, mas evidente que eu sou contra.  

- Não, tá bom. Tá bem.  
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Foram lá, desceram. No dia seguinte o Orlando me ligou e disse:  

- Hermes, eu tinha uma boa notícia para te dar.  

- Diga, se é boa ou não, mas que é que é?  

Ele disse:  

- Foram lá, desceram, a comitiva toda, para pedir ao Peracchi te tirar, falaram 

tal e tal. E no final, quando falaram, o Peracchi disse: o nego tá fazendo um belo 

trabalho, vocês vão me desculpar, eu não vou tirar o nego.  

O nego era eu, vermelho... Bom, são detalhes importantes para entender o 

próprio processo de vida das pessoas. Eu digo isso aos meus filhos. Fiquem 

atentos, as oportunidades surgem, vocês tem que se posicionar, a vida é feita de 

escolhas. Bom, porque que tudo isso é importante? Isso tem a ver com a minha ida 

para o Centro de Professores. Feita essa coisa toda, passou o tempo e entrou para 

a Secretaria de Educação um coronel, Mauro da Costa Rodrigues. Aí eu falei 

comigo: ―não, aí já é demais, eu ficar aqui para ser comandado por um coronel da 

ditadura‖. Aí pedi para sair. Pedi para sair e me licenciei. Eu creio que era licença 

para interesse particular ou licença-prêmio, não me lembro. Sei que eu me licenciei. 

Eu fui só advogar. A essa altura eu já tinha me formado como advogado. Montei 

meu escritório e fui advogar. Bom, eu estou advogando, de licença e, no período 

final da licença, a Dona Geraldina da Silva, (sem demérito, mas pra dizer, era uma 

negrona com cento e vinte a cento e trinta quilos), uma pessoa maravilhosa, a 

Geraldina me telefona:  

- Professor Hermes, preciso falar com o senhor.  

Aí marcamos, ela veio e me disse o seguinte:  

- Olha, eu sei que está terminando o seu prazo de licença e o senhor vai se 

demitir de professor. Nós temos eleições no CPERS, eu tenho uma proposta para 

lhe fazer. A diretoria do CPERS fica à disposição do CPERS, como o senhor sabe. 

Digo:  

- Sei.  

Ela disse: 

- O senhor dá uma tarde por semana como advogado. O CPERS não tem 

advogado. O senhor dá uma tarde por semana como advogado e o senhor fica, o 

senhor recebe como o seu cargo de professor.  

Pensei: ―sabe que ela tem razão‖? Estava iniciando como advogado. Já 

iniciando bem, com umas boas ações, mas sempre havia uma segurança como 
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professor. Aceitei. Passados uns dias, não sei quantos, dez dias, quinze dias, um 

mês, não sei, poucos dias, me chamaram para uma reunião. Aí começa a reunião. A 

dona Corália de Almeida Vieira, que era a candidata a presidente, comunica que não 

é mais candidata. E aquelas mulheres do CPERS eram gente muito atirada, muito 

viva. Elas se articularam antes, quando me chamaram. E a Geraldina, lá da ponta da 

mesa: 

- Eu tenho candidato. Eu tenho um candidato. Professor Hermes é o nosso 

candidato a presidente do CPERS. 

Falei: 

- Poxa, vocês me chamaram para ficar uma tarde por semana, agora já 

querem que...  

Eu disse: 

- Olha, vocês me deem um tempinho para pensar porque nessa madrugada 

ocorreu uma coisa muito importante.  

Eu tinha recebido na minha casa, naquele mesmo dia, um grupo que veio da 

minha terra natal, lá de Veranópolis, que era o pessoal da Dalponte Cia. Ltda. Uma 

empresa de fabricação de bolas de futebol, de artigos esportivos, especialmente 

bolas. E eles me ofereceram a empresa para eu dirigir. Estava em crise, estava 

ameaçada de falência. E eles acharam que, se entregassem na minha mão, eu 

podia salvar a empresa da falência e a empresa ficava para mim. Me ofereceram a 

empresa. Eles abriram mão da... não sei se eram nove ou dez sócios, uma limitada. 

Aí encontraríamos uma fórmula jurídica através de uma transformação em S.A., que 

foi o que se fez depois e eles me davam a empresa toda para mim. Aí eu expliquei 

isso para o grupo. Fui para casa e conversei com a minha mulher, pensamos. Falei: 

- Olha, eu não vim para essa vida buscar dinheiro. Essa empresa pode ser 

uma grande coisa para mim, mas eu vou fazer assim: eu vou orientar eles e vou ficar 

presidente do CPERS. 

Foi o que eu fiz. Essa empresa, Dalponte Cia. Ltda., nós transformamos em 

Guardian S/A e, de Guardian S/A a transformamos naquilo que hoje você conhece 

como a empresa Topper. Quem criou a Topper foi o meu trabalho lá na Dalponte. 

Assim que conseguimos vender, eu criei o que na época se chamava dependência 

econômica. Nós fomos fornecendo à São Paulo Alpargatas, que era a empresa que 

depois criou a Topper. A São Paulo Alpargatas, não sei se é hoje. Enfim, mas eu 

criei a dependência econômica, e provei para eles que a falência da Dalponte 
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implicaria no pedido de falência da São Paulo Alpargatas. Aí eles se apavoraram. Aí 

eu criei a condição de transferir o controle da Dalponte para a São Paulo Alpargatas 

e aí veio, então, depois, a Topper. Os detalhes disso são ricos, mas não é o caso 

aqui.  Aí então assumi a presidência do CPERS, orientei a Dalponte, resolvemos a 

crise da Dalponte e eu fiquei com a crise do CPERS. Por quê? Por que alguns dias 

depois de eu assumir a presidência, já presidente, fui ver as contas e tal. Não tomei 

esse cuidado antes. Eu vi que a receita do CPERS era duzentos e a dívida era seis 

milhões. Eu, nessa época, tinha essa ambição de ser alguém na vida. ―Eu quero ser 

deputado, quero ser senador‖, sei lá. Essa ideia que habitava a minha cabeça. E 

pensei: ―esse CPERS, quebrando na minha mão, aqui acaba com a minha vida‖. 

Fiquei tão desesperado, peguei o carro, tinha um sítio em Veranópolis. Falei:  

- Vou ficar lá uns dias para descansar.  

Não cheguei. Eu estava sem dormir, tenso, preocupado e tal, e peguei no 

sono na ida. Quase matei a mim e a minha família. Ainda tenho um sinal aqui, do 

acidente. Mas voltei. O que é que eu fiz? Chamei a imprensa. Elenquei uma série de 

reivindicações do CPERS e chamei a filiar na entidade. Com isso passei de 

dezessete mil para quarenta e dois mil e quinhentos associados. Negociei com o 

Plaza San Raphael a construção do edifício. Ficou uma parte embaixo para eles e a 

parte de cima toda do CPERS, sete andares, e aí saímos da crise. Peguei uma 

empresa que tinha esse trabalho de angariar associados. Não me lembro mais 

quantas primeiras das mensalidades pagas pelos novos sócios seriam dessa 

empresa e depois seriam do CPERS. Foi com isso que eu passei de dezessete para 

quarenta e dois mil o número de associados. Então ficou bem o rapaz da empresa, 

porque ele trabalhou muito, intensamente, botou uma equipe trabalhando no Estado 

inteiro, e fizemos isso. Bom, aí isso criou uma liderança forte não só no CPERS, nos 

professores, mas uma liderança forte no Estado. Eu me lembro que nesse anos aí 

eles faziam medições de espaço em jornal, horários de rádio e tal. E eu sei que eu 

tinha mais espaço em rádio e jornal do que o próprio governador do Estado. Então 

isso me criou, me fortaleceu, fez uma imagem de liderança mesmo, forte. Eu fazia os 

enfrentamentos, mesmo. Tanto que aí em 78 nós fizemos o primeiro movimento, que 

desembocou na greve de 79. E, nessa greve, eu quero também contar um episódio, 

porque andei já pensando em escrever um livro. Mas isso nunca saiu e não sei se 

vai sair. Mas esse é um episódio muito importante. Ainda temos tempo para isso? 

SCPF: Claro. 
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HZ: Seguinte. Decretamos a greve. Um domingo à tarde por volta de quatro 

horas toca o telefone do CPERS. Alguém veio me avisar:  

- Oh, o ajudante de ordens do Comandante do Terceiro Exército, General 

António Bandeira, quer falar com o senhor. 

Aí eu fui lá e atendi:  

- Olha, o General gostaria de falar consigo. Está lhe convidando para ir na 

casa dele hoje.  

- Sim, então tá.  

Eram quatro horas. Bom, voltei para a reunião. Estava no grupo, grupo esse 

diretivo do comando de greve, e dentre eles estavam Zilah Mattos Totta. Zilah 

Mattos Totta era uma professora emérita, tinha sido Secretária de Educação do 

Meneghetti, que foi governador nesse período da Arena e tal. Então eu disse:  

- Zilah, tu tens que ir lá comigo porque eu preciso estar protegido nesse 

encontro na casa do Comandante do Terceiro Exército. Esse Antônio Bandeira era, 

inclusive, era tido como o comandante da repressão, da tortura dentro do Exército. 

Ele comandava o Terceiro Exército. Cheguei na casa dele. O general mandou 

sentar. Ofereceu um cafezinho. Zilah e eu sentamos. Esse general entrou na sala, 

Eu estava sentado. Assim, em pé, de dedo em riste, apontando no meu narigão:  

- Professor, (ele era paraibano) eu lhe chamei aqui (desculpe eu imitar), eu 

lhe chamei aqui porque sei que vocês vão fazer uma assembleia lá no Ginásio da 

Beira Rio. E vocês vão sair de lá numa passeata. E vocês vão chegar no Palácio 

Piratini em cem mil e cem mil é uma multidão incontrolável. E eu não vou permitir 

isso.  

E fui. Falou e tal. Terminou de falar, eu disse:  

- General, o senhor me dá licença?  

- Pois não.  

Aí, nesta hora... eu creio nas leis do universo. Porque este fato só o universo, 

que conspira a favor, pode provar. Alguém chama isso de Deus, enfim, né... Tinha 

uma pastinha comigo e puxei de dentro da pastinha um documento. E disse: 

- General, o senhor sabe por que nós estamos em greve?  

Ele:  

- Ahh...  

Ele de pé e eu sentado.  
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- Nós estamos de greve reivindicando paridade de remuneração. O senhor 

sabe o que é paridade de remuneração? Paridade de remuneração é um direito 

assumido pelo Brasil, quando a UNESCO e a OIT fizeram a resolução relativa ao 

pessoal docente, de 1966, que o Brasil internalizou através da Emenda 

Constitucional n.º 1, de 1969, quando eram responsáveis pelo esta emenda (aí eu 

disse) General não sei de quê Lira Tavares, Ministro do exército, General Macedo 

Bruneval, o Ministro da Marinha, e General... 

Dei a patente Militar de cada um e dei o nome dos três. Depois eu vou te dar, 

senão tu pesquisas aí, que tu vais pegar o nome dos três. Eu sei que o general Lyra 

Tavares era o Ministro do Exército, o Macedo Bruneval era da Marinha e da 

Aeronáutica, se eu lembrar depois eu te digo, se não tu olhas aí. O governo desses 

três, o triunvirato no governo, incorporou à legislação brasileira, através da Emenda 

Constitucional n.º 1, está aqui (eu já levei os documentos), mostrei a resolução 

relativa ao pessoal docente, depois mostrei a Emenda Constitucional n.º 1, que dizia, 

expressamente, incorporava aí a paridade de remuneração. Disse:  

- General, depois disso veio a ei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Creio que é quarenta vinte e quatro, no artigo 39 se não me falha a memória. E aqui, 

general, garante a paridade de remuneração. O senhor pode ver que está assinado 

aqui. A lei foi promulgada pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, general, e pelo 

ministro da educação, Jarbas Gonçalves Passarinho. Aí, com base nessa lei, 

general, está aqui o Decreto 78 e tal assinado aqui. Pode ver, presidente da 

república, general Emílio Garrastazu Médici. Ministro da educação, Coronel Jarbas 

Gonçalves Passarinho. O senhor sabe, general, como é que isso veio aqui para o 

Rio Grande do Sul? Veio através do Plano de Carreira do Magistério. O senhor pode 

ver aqui. O governador do Estado, que promulgou aqui o plano de carreira, Coronel 

Euclides Triquês. Secretário de educação do Estado do Rio Grande do Sul, veja aqui 

general, coronel Mauro da Costa Rodrigues.  

Eu disse: 

- Agora, vou lhe mostrar aqui esse relatório. Eu recebi ontem isso aqui.  

(Eu tinha mesmo recebido no dia anterior um relatório).  

- O relatório, general, o relatório da UNESCO sobre o cumprimento da 

paridade de remuneração, prevista nessa sequência de autoridades militares aqui no 

Brasil. E o senhor sabe que são cinco fiscais mundiais para fiscalizar o cumprimento 

da resolução relativa ao pessoal docente. Um dos cinco fiscais é brasileiro, chama-
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se J. Segadas Viana, embaixador do Brasil na UNESCO. Esse relatório, general, diz 

que o Brasil está cumprindo a paridade. Então, eu sinto muito, general. Ou o senhor 

manda o Amaralzinho de Souza (Amaralzinho de Souza era o nosso Governador), 

ou o senhor manda o Amaralzinho de Souza falar conosco (porque estávamos em 

greve já há uns treze 13 dias, e ele se negava falar) e eu lhe garanto, em setenta e 

duas horas, nós vamos acabar a greve. Ou eu sou obrigado a ir a Paris dizer que o 

general João Batista de Oliveira Figueiredo, que fez a comunicação à UNESCO, 

está mentindo.  

Imagina, estamos falando de 79. O presidente da República era um general.  

Embora não estivesse mais no período, vamos chamar assim, negro, duro, da 

ditadura militar, estávamos num regime fechado. Só que eu sempre acreditei numa 

coisa: força de base e argumento. Força de base eu tinha, tinha uma liderança muito 

forte no magistério todo e já muito forte na comunidade toda. Porque há que se 

considerar que, naquela época, já, o povo não aguentava mais ditadura. Então a 

expressão minha no magistério e como liderança já era muito forte. Eu me sentia 

com suporte suficiente para fazer o enfrentamento. E com argumento, porque o 

argumento era um argumento irrespondível. No dia seguinte, nove horas da manhã, 

nós entramos no palácio para sermos recebidos por Amaralzinho de Souza. Ele 

estava com espuma nos cantos da boca. 

SCPF: Imagino... 

HZ: Mas resolvemos o problema. Resolvemos, que era o nosso direito. 

Infelizmente, de lá para cá, a coisa continua desse jeito que você também sabe. 

Com dificuldades, mas foi assim...  

SCPF: Assim como os professores do Rio Grande do Sul foram à greve, em 

vários outros Estados também ocorreram greves. E, à época, a presidente da CPB, 

que era a Professora Maria Thelma, foi afastada de suas funções, questionada 

nessas greves sobre a postura da CPB. E, justamente, o senhor assume a 

presidência da CPB em 1979. Como se deu esse processo? Como foi a sua 

atuação? 

HZ: Tudo isso já veio no bojo dessa liderança que eu sentia que expressava e 

que exercia. E também dessa, vamos usar uma palavra que não sei se é a mais 

adequada, de uma certa ambição, que eu tinha de crescimento, de assumir uma 

expressão maior. O que ocorreu? Realmente, e eu era amigo da Maria Thelma. 

Então, nesse momento, eu passei por um desafio muito grande, por sinal de lá para 
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cá, nunca mais a vi, não sei nem onde está nem o que fez, enfim... Porque ela ficou 

muito aborrecida comigo. Nós realmente éramos amigos. Só que eu senti naquele 

momento falar mais alto em mim a necessidade de fazer o enfrentamento que as 

circunstâncias determinavam. Porque a sociedade toda, cansada da ditadura, estava 

caminhando para esse enfrentamento, que desembocaria depois na convocação da 

Constituinte, uma mudança e a construção da democracia. Essa consciência eu 

tinha. E aí, com a negativa da Maria Thelma (eu não me lembro se ela renunciou, 

não me lembro como foi, parece até que ela renunciou, creio) aí eu assumi. Enfim, 

houve enfrentamento. Se ela foi afastada, esse detalhe eu não me lembro. Fato é 

que eu passei a ser a liderança, em condições, com uma história, com 

circunstâncias que atendiam o novo momento. Que era exatamente dizer assim: os 

professores, no conjunto da sociedade, se rebelam contra a circunstância de 

negação de liberdade, que não aceitamos isso mais, e vamos partir para o 

enfrentamento, e foi o que se fez. 

SCPF: O senhor já era dirigente da CPB nesse momento?  

HZ: Eu era o vice-presidente. Por isso que eu não lembro se ela renunciou. 

Enfim, mas eu assumi a CPB por ser o vice-presidente. E aí me vi diante de um novo 

desafio. Como é que eu ia coordenar? Porque eu não queria abrir mão da liderança 

no magistério do Rio Grande do Sul. Porque a CPB, na época, era um organismo, 

assim, amorfo e eu não tinha segurança de onde isso iria desembocar. Mas sabia 

que, mantendo a liderança no Rio Grande do Sul, eu tinha o suporte necessário para 

fazer, a desenvoltura necessária para fazer em nível nacional. E, aí, só que não deu 

para manter a presidência do CPERS e a presidência da CPB. Então eu renunciei à 

presidência do CPERS, mas mantive a liderança sobre o movimento. Tanto que nós 

passamos a fazer o chamado comando de greve. Eu liderava o comando de greve e 

no comando de greve era que nós conduzíamos o processo de mobilização do 

magistério no Rio Grande do Sul. 

SCPF: E nesse período, quais foram as principais campanhas reivindicatórias 

e políticas que a CPB veio a assumir? Estamos falando aí em 1979 em diante. 

HZ: Uma das coisas importantes, que é muito bom que fique registrado, 

inclusive a razão de, era a aposentadoria especial, aos vinte e cinco anos. Agora, 

embora eu não explicitasse isso, eu tinha comigo a convicção de que aquilo era a 

grande bandeira que o magistério queria. Mas eu não o fazia pela... veja bem, pelo 

fato de estar querendo aposentadoria aos vinte e cinco anos. Eu, na minha cabeça, 
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na minha consciência, no meu ser político, estava ali o norte pelo qual podia 

mobilizar o magistério, no objetivo maior que era ajudar a construir a democracia e a 

liberdade no país. Eu acho isso importante porque muito mais do que reivindicar a 

aposentadoria especial aos vinte e cinco anos, quero deixar isso bem claro, era usar 

esse argumento na mobilização do magistério com o objetivo de construção da 

liberdade e da democracia. Esse é um dado importante, porque hoje se discute 

muito esta questão do tempo de serviço, aposentadoria e tal e essas eram outras 

circunstâncias e com a razão fundamental que eu deixo registrado aqui. 

SCPF: Além desses debates envolvendo a aposentadoria e as questões 

políticas mais gerais, havia também debates pedagógicos ou sobre políticas 

educacionais? 

HZ: Com certeza. Mesmo quando eu fui presidente do CPERS eu criei a 

Comissão de Educação do CPERS. Até me lembro que o então secretário de 

educação mobilizou a imprensa dizendo que estava recebendo caminhões com 

livros, para distribuir para todas as escolas, tal e tal. Aí eu fiz uma ironia. A imprensa 

veio me perguntar e eu disse:  

- Pois é, agora o governo militar está trazendo aí uma jamanta de cultura. 

Nós sentíamos a preocupação. Eu sempre tive e no CPERS, desde o 

CPERS, nós fazíamos as nossas reuniões, formou-se a Comissão de Educação, e 

aí nasceram... Já mesmo antes de mim, na CPB, já tinha a preocupação, as 

chamadas teses educacionais. O Congresso da CPB tinha teses. Eu mesmo, em 79, 

num Congresso da CPB, em Vitória no Espírito Santo, onde eu participei pela 

primeira vez, eu não era dirigente ainda, na época, da CPB, eu levei a tese de que o 

Estatuto do Magistério (que é obrigatório para os professores estaduais), de que ele 

também seria obrigatório para os professores municipais. Essa foi a minha tese lá. 

Mas havia teses sobre conteúdos de educação, propostas pedagógicas, se discutia 

muito. Coisa que depois disso eu vi que o magistério (não estou fazendo crítica, é 

uma visão, crítica no sentido assim, no sentido, não sei se era melhor, enfim) eu vi 

que depois disso o magistério se mobilizar fortemente por salário. A minha 

preocupação eu digo qual é. Era sempre no sentido de que para termos mais 

salários, mais reconhecimento, tínhamos que ter uma proposta de educação 

reconhecida pela comunidade. Ou seja, quanto mais fôssemos, enquanto 

professores e enquanto movimento educacional, capazes de entender as aspirações 

da sociedade por uma educação de qualidade, mais teríamos apoio comunitário, no 
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sentido de termos o melhor reconhecimento, não só reconhecimento assim, como 

valor, mas reconhecimento mesmo salarial. Vamos dizer assim, a força da 

comunidade em reconhecimento ao conteúdo de um trabalho, teria repercussão na 

valorização salarial. Essa sempre foi a minha crença. 

SCPF: Nesse período, essa atuação estava mais restrita aos professores ou 

havia algum grau de articulação com os demais funcionários, trabalhadores de 

escola? 

HZ: Isso nasceu depois com o pessoal que veio a se juntar na mobilização na 

CNTE. 

SCPF: Esse período que o senhor está descrevendo, é um período muito rico 

na história brasileira, para o movimento sindical em particular. Eu gostaria de tratar 

de um tema mais específico, que foi a tentativa de fundação de outra entidade 

nacional para representar os trabalhadores do ensino, que foi a UNATE. Como foi 

esse processo? Como o senhor atuou e quais as suas impressões? 

HZ: Eu já tinha claro, já tinha consciência de que nós deveríamos nos juntar 

no conjunto de trabalhadores enquanto movimento. Mas imaginava também, 

primeiro, o magistério, pela expressão de suas diferentes entidades, no Brasil, não 

estaria pronto para isso. Porque muitas das entidades e uma grande, eu diria até na 

época, a grande maioria dos professores não tinha essa visão sindical. Tanto que o 

CPERS, por exemplo, era mais um clube de chá, quando eu assumi. Mas eu, com a 

minha convicção pessoal, eu participei, por exemplo, (e sou, desde a época, bem 

relacionado e amigo do Lula) nós fundamos lá a Conclat, em Praia Grande. Eu 

estive lá, na fundação da CONCLAT. Tendo essa consciência, que eu imaginava, 

que poderia ser pelo menos de convivência com as diferentes ideologias, que já se 

faziam presentes neste movimento, e com as diferentes organizações sindicais. Eu 

era conhecido, e com frequência ouvia essa expressão, o pessoal me chamava ―o 

rei da unidade‖. O que era o ―rei da unidade‖? Eu procurava conviver com Avalu, 

com Libelu, com o pessoal da direita que tinha lá de Manaus e de Alagoas (Alagoas 

que lembro nesse momento), do Piauí, procurava que a CPB fosse um guarda-

chuva de convivência e não, vamos dizer assim, de separação. A minha visão era 

que quanto mais unidos estivéssemos, mesmo que com diferentes visões, mais 

força nós teríamos para os objetivos essenciais que eram de todos. Quais eram: 

valorização da educação, valorização do professor, busca da aposentadoria 

especial, enfim, esse conjunto de reivindicações. Lembro de, um dia, um rapaz do 
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MR-8, do Rio de Janeiro, Ricardo, não me lembro mais o sobrenome, mas era 

Ricardo. Tinha outro junto com ele. Era um grupo até expressivo. Eu cheguei antes 

no lugar do congresso e ele foi entrando, assim, e eu o percebi constrangido. Ele 

não sabia que eu sabia que ele era do MR-8. Eu falei: 

- Não precisa ficar constrangido, Ricardo. Vem para cá, rapaz. Aqui tem lugar 

para todos.  

Era a visão que eu tinha. E, naquele tempo, havia desafios. É preciso ter claro 

isso. Não era uma coisa, assim, fácil. Porque é preciso entender a conjuntura de um 

momento e de outro momento. Aí começaram os movimentos, como é que eles 

diziam, dos sindicatos, eram sindicatos paralelos...  

SCPF: Sindicatos livres?  

HZ: Não sei se eram sindicatos livres. Acho que a expressão não era 

sindicatos livres. Mas eu sei que havia a criação de sindicatos paralelos. Não lembro 

o nome. E isso também tentaram criar na CPB. E eu fui fazendo articulações, 

chamando, conversando, eu não sei que registros tens dessa época. Mas, uma 

coisa eu posso lhe assegurar: eu fui abrindo espaços, mostrando a eles que 

efetivamente havia espaço para todos. Aí, num desses episódios, talvez o primeiro, 

acho que foi em 1980, foi quando trouxemos o Paulo Freire. Não quero estar 

enganado, mas acho que foi julho ou agosto de 1980. Aí o Paulo Freire veio da 

Suíça para a conferência mundial. Nessa época eu tinha sido recém-eleito diretor da 

Organização Mundial de Professores.  

SCPF: Da CMOPE?  

HZ: Da CMOPE. Eu sei que convidamos. Houve dois encontros, não me 

lembro qual e quem, mas houve um em janeiro, preparatório a essa organização 

mundial, e outro em julho, acho que foi em julho. Foram setenta e três países aqui, 

que veio o Paulo Freire para fazer a palestra, conforme tá aqui nessa imagem. Aí, 

parte deste grupo se indispôs a aceitar a vinda do ministro, na época, era o Eduardo 

Portella. Eu negociei com o Gumercindo, que depois veio a ser prefeito acho duma 

cidade do Rio de Janeiro... 

SCPF: Godofredo... 

HZ: Godofredo, Godofredo Silva...  

SCPF: Godofredo da Silva Pinto, foi prefeito, se não me engano, de Niterói, e  

deputado estadual no Rio de Janeiro  

HZ: Isso.  
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- Godofredo, vamos fazer o seguinte: tu ficas livre para fazer a manifestação 

que tu quiseres. Nós não vamos impedir de vir o ministro da educação, porque ele 

tem sido correto conosco. É ditadura, é ditadura... Mas ele tem sido correto.  

Foi a oportunidade em que no discurso dele ele disse:  

- Eu estou Ministro da Educação, eu não sou Ministro da Educação. 

Porque o Godofredo pediu a retirada do ministro, na cara do ministro, na 

mesa, na hora da instalação. E eu indeferi o pedido. Mas isso já estava combinado 

com ele. Ou seja, ele ficou bem com a turma dele, expressou. E eu fiz o que devia 

fazer, por que você, imagina, eu pedir para o ministro se retirar? Então são fatos 

concretos que mostram que eu realmente dava condições de expressão. E isso foi 

construindo a unidade numa outra perspectiva, porque o pessoal também foi se 

dando que não era bem isso, outro também se dando conta, por seu lado, e tal, e 

depois se construiu o que hoje é a CNTE. 

SCPF: Esse movimento que gerou a CUT ficou conhecido como o Novo 

sindicalismo. É interessante notar a sua trajetória e as de outros educadores e 

dirigentes da CPB, que não se alinharam ao Novo sindicalismo, mas, de outra parte, 

também não tinham a prática política dos velhos dirigentes. Tanto é que, a saída da 

Maria Thelma e a ascensão do senhor à presidência da CPB, significou uma 

mudança na atuação da entidade. Como o senhor se definiria em relação a isso? 

HZ: Eu acho que nós, vou dizer nós, fomos essenciais à transição. 

SCPF: Quando o senhor fala nós, quer dizer o senhor e o seu grupo?  

HZ: É. E de outros sindicatos. Mesmo em outros sindicatos houve isso. 

Poderia te dizer agora, mas, que eu me lembro, da época, tanto na CPB e tal, 

quanto em outros sindicatos, nós fomos um elo. E eu, na verdade, se você me 

perguntar assim: bom, mas você era de extrema-esquerda, era comunista, era 

socialdemocrata? Eu nem sabia disso. O que eu sabia era o seguinte: que eu não 

concordava com a ditadura militar, que eu não concordava com o cerceamento de 

liberdade, que eu não concordava com a mordaça que era imposta ao povo em 

geral, e que eu sempre fui um democrata convicto. Então, na minha visão, tinha que 

se construir a democracia, para o povo dizer o que ia ser.  

SCPF: Em 1982 o senhor se elege deputado federal pelo Rio Grande do Sul. 

Em janeiro de 83, no congresso da CPB o senhor é reeleito presidente da CPB. 

Como se dava essa relação do parlamentar e, ao mesmo tempo, Presidente da 

entidade nacional? 
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HZ: Embora eu estivesse num partido político, eu era o mesmo cara. Para 

mim, fosse o MDB, fosse o que quisesse, eu lutava pelas convicções que tinham-me 

feito o presidente do CPERS, presidente da CPB, que eram os valores que tinham-

me vindo desde sempre. Aquilo que era pela liberdade, pela democracia, pela 

valorização do professor, pela valorização da educação, pela construção da 

democracia, para o povo ter vez e voz para poder se expressar, pra poder dizer que 

tipo de sociedade queria viver, isso tanto dependia da educação quanto do 

parlamento, na minha visão. Então, para mim, trabalhar na CPB ou na tribuna da 

Câmara dos Deputados não fazia nenhuma diferença. Era o mesmo Zaneti lutando 

pelas mesmas causas. 

SCPF: E, no interior da CPB, havia aceitação dessa situação? 

HZ: Não senti absolutamente nenhuma restrição da parte de ninguém. Tenho 

que fazer justiça, talvez, é a primeira vez que eu falo sobre isso, hoje. Da extrema-

direita, se tivesse, até a extrema-esquerda, se tivesse. Extrema esquerda tinha, que 

era o pessoal da Avalu, da Libelu e tal. Eu não tive restrição de ninguém. Qual a 

razão? É o que eu estou te falando. Os valores do Zaneti deputado federal e os 

valores do Zaneti presidente da CPB eram exatamente coincidentes. Eu era uma 

tribuna a serviço da CPB na Câmara. Eu era um presidente a serviço dos princípios 

defendidos na tribuna da Câmara como presidente da CPB. 

SCPF: Nesse período que nós vamos ter a campanha das diretas. Para além 

da atuação como parlamentar, houve envolvimento da CPB na campanha das 

diretas. E se houve, como isso se deu? 

HZ: Esse foi outro fato disso que eu estou falando, porque tanto na CPB 

quanto na Câmara queríamos eleições diretas. Então, eu presidente da CPB podia 

mobilizar o magistério brasileiro em defesa da mesma proposta pela qual eu lutava 

dentro da Câmara dos Deputados. Eu dei uma declaração (na nossa gravação 

anterior) que depois eu fiquei... não tenho certeza se ela é correta ou não, isso você 

pode pesquisar, na declaração que eu lhe dei e que eu ratificar ia hoje. No nosso 

congresso de Criciúma teríamos feito a primeira passeata pública de expressão, em 

defesa das diretas já. E, hoje ainda, já me lembrando que você viria aqui, eu estava 

pensando sobre a diferença na conjuntura daquele momento para hoje. Não se tinha 

internet, não se tinha o sistema de comunicações que se tem hoje. Você pode fazer 

ideia do valor daqueles, creio, cinco mil professores presentes em Criciúma? Se 

distribuindo nas salas de aula de todo o país em defesa das eleições diretas? O 
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valor disso, ainda, algum dia, a história há de fazer justiça. A mobilização dos 

professores naquela passeata de Criciúma e, a partir daí, o engajamento do 

magistério brasileiro na mobilização pelas diretas já. 

SCPF: Houve um primeiro comício em novembro de 1983, no Pacaembu. 

Mas foi uma iniciativa, principalmente, do Partido dos Trabalhadores. Agora, 

seguramente, a manifestação de Criciúma foi a primeira que teve um corte de 

manifestação de trabalhadores, puxada por um sindicato, por uma entidade 

nacional. 

HZ: Em função disso eu, como presidente da CPB, fui convidado depois para 

o comício do Rio de Janeiro com o Brizola e o pessoal. Fui com o Ulisses ao Crato, 

lá no interior do Ceará, mas não por mim, mas pelo magistério. Acho que a liderança 

política nacional tomou em suas mãos aquilo que não era só legitimidade delas. 

Acho que a CPB, pela história e pela influência que teve nesse processo, merecia 

ter tido um lugar melhor na cúpula de comando desse movimento das eleições 

diretas. Eu vou mostrar a você, não sei se quer até fotografar, aqui. É o seguinte: no 

dia da votação da emenda das diretas Já, o Congresso Nacional foi cercado. E o 

Moacir Dalla era o presidente do Congresso Nacional. Eu fui a ele e disse: 

- Presidente, o Congresso está cercado. O senhor precisa desativar isso.  

Ele disse:  

- Ah, mas eu não posso fazer nada.  

Eu olhei para ele, com um jornalista junto comigo, e falei para ele, assim:  

- Mas eu posso.  

Peguei um grupo de jornalistas, aqui está a prova, eu tenho esse texto, não é 

de hoje isso, é da época, podemos dizer, assim, é um depoimento histórico. Cheguei 

aqui e rompi o cerco, rompi o cerco. E um dos militares, creio que era sargento, com 

cheiro forte de cachaça, falar assim, deixar isso bem registrado, porque é verdade, 

muito incomodado comigo... Acho que pelas circunstâncias, talvez eu pudesse ter 

desaparecido aí. Mas como eu tinha jornalistas juntos, eu convidei os jornalistas. 

Esse aqui era um assessor que não me lembro o nome dele, mas aqui estão se 

comunicando. Desativaram, sentiram-se desmoralizados. Isso no dia da votação da 

emenda das diretas já. Porque, imagina você, nós, votando uma emenda da 

importância que tinha, como símbolo, mais que tudo, pela liberdade do povo 

escolher, com um Congresso cercado! Então aqui está a foto e a prova. 
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SCPF: A campanha das diretas talvez tenha sido o momento de maior 

exercício de cidadania na história brasileira. E, se não triunfou no congresso, ela 

efetivamente enterrou a possibilidade de que a ditadura continuasse. O senhor vê 

que os professores também mudaram com essa participação política? Que 

avaliação o senhor faz hoje, olhando para trás? 

HZ: Acho que, embora tenha visto que depois o magistério canalizou as suas 

energias mais para reivindicações salariais e tal, mas mudou completamente. Já não 

era e não é mais o mesmo magistério. Passou a ser, passou a ter uma visão muito 

mais sindical, mas diferente. Não era mais o magistério de antes. Se antes se 

preocupavam mais com educação, era uma proposta de educação submissa, uma 

proposta de educação para obediência. O chefe manda, então tá. Para aquisição de 

conhecimento sem que esse conhecimento estivesse a serviço de uma causa, por 

exemplo, a causa da liberdade, a causa da democracia. Acho que essa é a grande 

diferença de transformação que se deu, de um período anterior para um novo 

período. 

SCPF: Frente à derrota da emenda nós tivemos a eleição indireta, no ano 

seguinte, de Tancredo Neves. Como o senhor se posicionou nesta eleição? Houve 

algum posicionamento da CPB sobre esse fato? 

HZ: O posicionamento da CPB eu não me lembro, se houve. Mas eu fui ao 

Colégio Eleitoral, votei pela eleição de Tancredo Neves, por entender que era a 

transição que podíamos fazer naquele momento. Assim como nós queríamos uma 

assembleia constituinte livre, soberana e exclusiva, e acabamos fazendo uma 

assembleia congressual. Fizemos, ao meu juízo, uma excelente Constituição. 

Infelizmente, nas palestras que eu faço hoje, depois eu até passo para você o e-mail 

e as lâminas que eu estou usando para as palestras de hoje, mostrando que a 

Constituição foi agredida. A Constituição que nós escrevemos foi para construir uma 

nação com trabalho, renda e produção. E hoje a nação brasileira é uma nação 

escrava do rentismo. Então, de novo, ao meu juízo, fizemos uma Constituição que 

expressou as forças que nasceram daquele clamor popular todo. E depois, aos 

poucos, foram capando os avanços que você escreveu aí.  

SCPF: O senhor foi reeleito então deputado e assumiu como constituinte...  

HZ: Fui eleito em 1986 e fui deputado constituinte. Na Constituição eu fui vice-

presidente da Comissão de Educação da Constituinte. Fui o autor do direito de voto 

aos 16 anos, dentro sempre desse espírito. Veja que eu quero engajar a juventude 
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no processo democrático, através do voto, para a transformação do país. Sou o 

autor daquele artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é, 

ao meu juízo, o grande divisor de águas, ainda não cumprido, agredido pela 

sociedade, que é a auditoria da dívida. Hoje, o Brasil é um país escravo do rentismo 

e que tem muito a ver com três episódios que eu descrevo no meu livro, ―O Complô‖. 

Ali no livro tem três atos que mostram como no Brasil se implantou a ditadura do 

rentismo. Hoje não é a política que manda no Brasil, hoje quem manda no Brasil é o 

sistema financeiro. O tal do mercado, leia-se, mercado, o mercado financeiro. E, no 

mercado financeiro o mercado rentista, que é quando o dinheiro está disponível para 

gerar dinheiro e não para gerar a produção, bem-estar, salário, trabalho. Daí que 

nós temos hoje sessenta e três milhões de brasileiros inadimplentes e vinte e oito 

milhões de desempregados, porque é uma sociedade a serviço do sistema 

financeiro rentista. 

SCPF: O senhor chegou a fazer uma formulação, na Constituinte, de 

suspender os trabalhos em função desse tema. 

HZ: Foi. Porque, veja bem, inclusive no meu livro, lá no final, tem uma foto, 

quando eu estou arrastando quatro deputados. Eu até não sabia que o ser humano 

tivesse a força, que eu tive naquele dia, para arrastar quatro deputados. Eu só vi o 

gogó do Carlos Santana, que eu ia arrancar como se fosse uma turquesa. Me 

seguraram a tempo, felizmente, senão teria terminado matando ele. Mas o fato era o 

seguinte. O PMDB da época elegeu vinte e três de vinte e quatro governadores. 

Elegeu a maioria da Assembleia Nacional Constituinte. Qual era o discurso? O FMI 

(Fundo Monetário Internacional) manda no Brasil e nós vamos enfrentar isso. Então, 

eu entrei, de acordo com a previsão que tinha no Regimento da Assembleia 

Nacional Constituinte, com o projeto de decisão constitucional n.º 1. O que previa? 

Suspensão da Constituinte para fazer auditoria da dívida, para nos libertarmos do 

FMI, para depois fazer a Constituição por um país livre e soberano, que não somos 

hoje. Essa era a minha tese. Essa tese não passou porque o Carlos Santana, a 

mando do Sarney, foi lá bagunçar tudo. Conseguimos depois, no andamento, 

colocar esse artigo 26, que é esse que eu trato no ―Complô‖. 

SCPF: Professor, gostaria de fazer uma referência aos seus trabalhos na 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes da Assembleia Nacional 

Constituinte. Essa Subcomissão foi das mais agitadas. Parece que, inclusive, ela 
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não chegou a votar o relatório, ao final, pela disputa interna que havia. Gostaria que 

o senhor falasse um pouco sobre isso. 

HZ: Primeiro, é preciso sempre ter presente que a Constituição é a 

Constituição por um povo, por uma nação. Não é uma Constituição para uma parte 

da nação. Porque eu digo isso? Porque lá na nossa Subcomissão foram expressos 

muitos conflitos. Era escola particular contra escola pública. Era se destinava ou não 

verbas públicas para as escolas particulares. Se teria ou não bolsas de estudo. Ou 

se teríamos ou não o vencimento básico do professor definido já na Constituição. 

Enfim, foram dezenas e dezenas de teses que vinham à discussão. Eram umas 

freiras, vindo para discutir que tinha que apoiar a escola particular. Era Florestan 

Fernandes, com seu brilhantismo, defendendo exclusivamente escola pública. Meu 

desafio, como sempre, era no sentido de entender isso que eu lhe disse. Que nós 

estávamos fazendo uma Constituição para uma nação. Então, minha visão era de 

que nós não podíamos restringir a oportunidade de participação da escola privada. 

Veja bem, um parênteses. Na época eu era contra conceder bolsas de estudo, 

financiamento para escola particular e tal e tal. Quando vi o PT, Tarso Genro e o 

pessoal fazer vários desses programas que acabam canalizando recursos públicos 

para a iniciativa privada, na verdade eu tinha sido produto disso. Porque eu não lhe 

contei antes. Só um adendo aí. Porque era importante eu ficar bem classificado lá no 

exame de admissão? Porque só tinha cinco bolsas de estudo do governo federal pro 

Murialdo. E, se eu não estivesse entre os cincos primeiros, eu não poderia estudar, 

porque a minha família não tinha como me manter. Então eu, sendo resultado de 

uma bolsa de estudo, tive muitas dificuldades interiores. Mas a escola e a amizade 

que eu tinha com Florestan Fernandes e tal, eu não me lembro, ao final, como é que 

ficou o texto mas, enfim, acabei dando mais espaço e favorecendo essa visão de 

valorização da escola pública. Os grandes conflitos: o problema da aposentadoria 

especial, por exemplo, entrou nessa discussão. Mas eu hoje já não vejo, por 

exemplo, com tanta radicalidade, o confronto da escola pública versus escola 

particular, escola privada. Eu acho que, mais que tudo, precisamos viabilizar a 

educação. Veja bem. Acabamos depois desse texto botando lá nas Disposições 

Transitórias, por proposta minha, a disposição de que teríamos (e eu tinha trazido 

isso lá da UNESCO, onde eu era diretor já da organização mundial) o compromisso 

de erradicação do analfabetismo. A proposta, essa, que constou na Constituição 

(artigo 60, parágrafo sexto) de erradicação do analfabetismo no prazo de dez anos, 
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era minha. Estou tentando sugerir agora aos candidatos a presidência da república 

que, como não foi feito até então, que se faça agora. Porque, de novo, eu tenho 

muita dificuldade de aceitar que tenhamos milhões de analfabetos numa 

democracia. Como é que o sujeito analfabeto pode, em condições plenas, ter 

domínio dos fatos, das circunstâncias, de tudo, para exercer seu direito de voto, em 

sua plenitude. Então, há uma questão de fundo aí, que precisa ser resolvida. E esse 

é um dos temas que se discutiu lá na Subcomissão. Não me lembro de outros 

detalhes. Mas o que eu me lembro é de muito conflito, muito conflito... 

SCPF: Nesse período o senhor já não exercia o mandato sindical. Se não me 

engano, em 1986 o senhor se licencia e vai se dedicar plenamente ao mandato. 

Houve alguma articulação com as entidades do magistério, em particular com a 

CPB? 

HZ: Lembro. Lembro depois do Tomaz ter ido na tribuna da Assembleia 

Constituinte defender uma série de princípios que a CPB defendia e tal. De novo, eu, 

embora não estivesse mais com mandato, não me lembro se já licenciado, de fato 

não fazia muita diferença. Eu era a pessoa que tinha compromisso com a educação, 

com as reivindicações do magistério e, por circunstâncias, presidindo a 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes.  

SCPF: Como o senhor vê a relação entre o sindicalismo e a educação. Em 

que sentido e em que medida os sindicatos podem contribuir na formulação das 

políticas educacionais? Qual o lugar que a organização sindical e política dos 

professores ocupa nesse processo? 

HZ: De novo, posso estar equivocado. Eu não convivo no dia-a-dia com isso. 

Mas a sensação que eu tenho é que a organização sindical dos professores 

continua muito vinculada à defesa sindical dos interesses do magistério, muito mais 

do que aos interesses da educação. Aquela proposta que eu vinha trazendo desde a 

minha época do CPERS de buscar a valorização da educação, que desse como 

consequência à sociedade valorizando o magistério e, junto a isso, a valorização 

salarial, eu não a vejo praticada hoje. Objetivamente, eu percebo o magistério 

reivindicando e contra. Contra isso, contra aquilo, contra, contra, contra... 

Reivindicando isso, mais isso, mais isso... Eu sinto a necessidade do magistério, que 

foi a minha vida, mais engajado no processo político, inclusive no processo político 

partidário, no processo político-eleitoral. Porque ali é que se dá a decisão do poder. 

Por que digo isso? Porque eu estou cansado de ver os políticos prometendo: ―eu 
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sou a favor da educação, sou a favor do salário do professor‖, depois se elegem e 

estão dando poucas aí... Então o que significa isso? Significa que o professor 

continua sendo vítima, continua sendo engambelado, palavra bem clara, por que 

seja quantos eu vi aí no poder todos eles... Como se alguém fosse contra a 

educação! Não tem ninguém contra a educação. Então o discurso é só a favor da 

educação. Sim, mas e aí? Como se traduz isso? O meu amigo Lula, por exemplo, 

fez esse projeto, promulgou esse projeto, coordenou, ajudou a criar e promulgou a 

lei que estabelece o piso salarial do magistério. Certo. Só que é muito fácil dizer que 

os Estados e os municípios têm que pagar. Mas nós temos sessenta e cinco por 

cento da receita tributária nas mãos da União. Vinte e cinco por cento, em números 

redondos, na mão do Estado, vai dar um pouco mais, porque no município está por 

volta de seis ou sete por cento. Então você não tem como viabilizar o cumprimento 

da lei. Então, ou você assume que o ensino público é nacional e o Estado paga o 

salário que manda os outros pagar e não dá a condição ou dá condição de pagar o 

salário que a lei determinou que pagaria. Por que não acontece isso? Porque o 

professor não tem poder político. Então, tá aí o salário. O magistério do Rio Grande 

do Sul tem cerca de doze bilhões de reais a receber, por conta do vencimento 

básico atrasado. E não dá para dizer que a culpa é do fulano, beltrano, sicrano... 

Teve governo do PT, teve do PMDB. O Supremo decidiu que o salário do professor 

do Rio Grande do Sul tem que ser baseado nesse vencimento básico. E não está 

sendo. Inclusive o Tarso Genro, governador pelo PT, fez lá uma situação em que 

ninguém recebe menos do que o vencimento básico. Mas isso não repercute no 

salário dos outros professores, no plano de carreira dos professores. Essa diferença 

dá, hoje, cerca de doze bilhões de reais, que o Estado do Rio Grande do Sul deve 

aos professores. E não tem de onde tirar. Não tem como pagar. Eu fui, agora, pré-

candidato a governador. O partido, de um conjunto de cem membros do diretório 

estadual do PSB, noventa tinham cargo de confiança. Então, você imagina. Ficaram 

os cargos de confiança deles com o Sartori. Pude ter acesso a contas melhor e tal. E 

não tem como pagar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o magistério não se 

vincula, não assume o protagonismo no processo político, que é o processo de 

poder. Então ele passa a ser vítima, reivindica, reivindica, reivindica. No momento de 

campanha eleitoral os candidatos dizem que vão fazer e não fazem. E não fazem 

porque, depois de assumirem, se dão conta de que o processo orçamentário, a 

economia brasileira a serviço do rentismo... Nenhum governo modificou 
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estruturalmente as condições que viabilizassem isso que prometem fazer e não 

cumprem. Por quê? Porque as condições conjunturais não permitem querer, sem 

que fossem agredidas e transformadas, as circunstâncias, repito, estruturais que 

pudessem viabilizar que um país desse tamanho pudesse ter outra perspectiva de 

futuro. Eu tenho dito o seguinte. Eu tenho feito palestras agora sobre essa coisa do 

rentismo e tal. E eu tenho falado o seguinte: olho para esses candidatos aí e não 

vejo nenhum deles assumindo uma campanha com uma perspectiva que mostrasse 

uma visão que correspondesse a grandeza das perspectivas que o Brasil têm, pelas 

condições naturais que têm. O que eu quero dizer com isso? Há um déficit de 

ambição. Os candidatos à presidência da república do Brasil hoje estão se portando 

com uma estatura pequena diante da grandeza do país e diante, inclusive, dos 

desafios que a grandeza do país impõe. O primeiro deles: o rompimento com o 

rentismo. Essa nação precisa destinar os seus esforços, a sua energia, a sua 

capacidade e as suas riquezas para construir uma sociedade de bem-estar. E está 

trabalhando a serviço do rentismo. Um país que paga juros da forma que está 

pagando, que é o motivo das minhas palestras hoje, não sei se posso falar um 

pouquinho mais sobre isso? 

SCPF: À vontade. Aliás a realidade da Constituinte, de quando o senhor 

levantou esse tema, para os dias de hoje, só se agravou.  

HZ: Muito mais. Eu sou uma pessoa que hoje, entre duzentos e sete milhões 

de brasileiros, o que tem dentre todos, a maior autoridade para falar sobre isso. 

Porque eu estou há mais de trinta anos mostrando no que ia dar. Ia dar nisso, 

pronto. Ia dar numa nação escrava, a serviço do rentismo. Mas eu tenho feito 

palestras e vou situar pelo menos dois pontos do que eu estou mostrando aí. Eu 

pergunto para as pessoas. ―Você vê Jornal Nacional? Você vê Fátima Bernardes no 

final da manhã? Você vê o Faustão no domingo à tarde?‖ E tem outros programas 

da Globo. ―O que esses três programas da Globo têm em comum?‖, pergunto. As 

pessoas não sabem, ficam vendo e tal. Aí eu digo: ―Crefisa! Essa Crefisa financia os 

três programas‖. Sabe qual é o juro médio que a Crefisa cobra do cidadão que toma 

dinheiro da Crefisa emprestado? Setecentos e dezenove por cento ao ano. Aí dou 

um outro exemplo. Pego o meu celular aqui. Eu vou na Espanha. Eu vou numa 

agência do Banco Santander, que é espanhol, e digo ao gerente: ―olha, eu preciso 

comprar esse telefone. Ele custa R$ 10.000,00 e quero te pagar em doze vezes, ok? 

Mas, aí eu venho da Espanha e perco meu celular. E tenho que comprar outro no 
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Brasil. Volto de novo na agência do Santander. Aí, digo ao gerente; ―eu quero 

comprar esse telefone, custa R$ 10.000,00 e quero pagar em doze vezes‖. Sabe 

quanto é que eu vou pagar de juros no mesmo banco, para o mesmo financiamento, 

do mesmo produto, no mesmo prazo? Eu vou pagar mil, setecentos e noventa e um 

por cento de juros, no Brasil, mais do que eu pagaria na Espanha. Esse país não 

tem vergonha. Esse país está de joelhos e não reage. Não tem liderança. E não tem 

liderança também porque os sócios, nesse esquema de rentismo, não permitem. Os 

sócios são a Rede Globo e esses grandes veículos de comunicação. Eles usufruem 

dessa mesma situação. Um dia desses um jovem me perguntou, numa faculdade, 

onde fui fazer uma palestra: ―Professor, o senhor fala tudo isso. Por que o senhor 

não vai no Jornal Nacional‖? Aí todo mundo riu. Porque depois eu expliquei isso. 

Agora sabe por que isso é possível? Se você tiver tempo de ler com cuidado ―O 

Complô‖ você vai achar lá, um capítulo, uma parte do livro, que não seja um 

capítulo, enfim, um texto lá que tem um título: O dia em que Fernando Henrique 

inovou o direito universal estabelecendo absolvição prévia. Por que isto é possível? 

No Brasil tem uma lei chamada lei de usura. Se eu for te emprestar dinheiro e eu 

cobrar além daquilo que seja o razoável, entendido no mercado, por exemplo, eu 

vou te cobrar vinte por cento ao mês. Eu vou para cadeia porque eu cometo crime 

de usura. Só que nessa medida provisória que virou lei, encaminhada pelo Fernando 

Henrique, as instituições financeiras não estão submetidas a isso. E é por isso que 

eles podem cobrar o juro que eles bem entendem. E esse juro que bem entendem 

também vem liberado, aí objetivamente, no momento em que o Sarney chama o seu 

consultor geral da época, Saulo Ramos. Tem aqui até o livro dele "O Código da 

Vida"... Saulo Ramos, que confessa, inclusive, roubo de processos e tal. Esse Saulo 

Ramos é o consultor geral do Sarney, que depois vira o seu Ministro da Justiça. 

Muito bem. No dia 4 de outubro de 88, portanto, estamos falando do dia anterior à 

promulgação da Constituição do Brasil, o Sarney chama o Saulo Ramos e lhe 

encomenda um parecer, para dizer que o artigo 192 (é isso que está no "Complô"), 

não deve entrar em vigor porque estabelece juros de doze por cento ao ano, como 

teto máximo, juros reais. Muito bem. Saulo Ramos faz o parecer. O Sarney promulga 

o parecer e vem depois na Assembleia Constituinte jurar, de mão trêmula, que vai 

cumprir a Constituição. Claro. Ele tinha descumprido um dia antes. Você imagina um 

país que elege mais de quinhentos deputados, oitenta e um senadores, que se 

transformam em constituintes, elaboram uma nova Constituição e no dia anterior 
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desta Constituição entrar em vigor, o presidente da República (que não é 

constituinte) resolve descumprir o principal artigo, que era o do sistema financeiro? 

Que botava o sistema financeiro a serviço do sistema produtivo? Com esse ato ele 

transforma o sistema produtivo a serviço do sistema financeiro, que é o que nós 

estamos vivendo até hoje. Aí, repito, temos vinte e sete ou vinte e oito milhões de 

desempregados, sessenta e três milhões de inadimplentes, e essa tragédia vivida, 

que o país está vivendo. 

SCPF: As perguntas que nós temos a apresentar são essas. O senhor tem 

alguma mensagem a acrescentar? 

HZ: O Lamarca nos disse que a única luta que se perde é a luta que se 

abandona. Eu não sou discípulo do Lamarca, mas creio nisso. Nessas palestras, 

que eu tenho feito, eu tenho dito o seguinte: ―se fosse fácil já teriam feito. Se fosse 

impossível, eu não estaria ali‖. Então, a luta é árdua, é gigantesca, mas nós somos 

uma grande nação e eu confio muito no futuro do país. Sei das extremas 

dificuldades que nós temos para isso. Veja, eu disputei a indicação para ser 

candidato a governador do Rio Grande do Sul. Não foram os meus defeitos que me 

impediram de ser candidato. Foram as minhas eventuais qualidades. Porque eu 

apresentei uma proposta-candidata. Eu dizia que eu era veículo de uma proposta- 

candidata. E a proposta-candidata era a rebelião do Rio Grande do Sul contra esse 

sistema, porque o Rio Grande do Sul está pagando uma dívida que não deve. Não 

está recebendo o crédito que tem, que é da Lei Kandir. E a União não paga o que 

deve, impõe sanções e executa o que ela diz ter direito a receber, que é a dívida. Eu 

me propus a enfrentar tudo isso por uma razão simples: todo o dinheiro que o 

governo do Rio Grande do Sul manda para Brasília vai para pagar juros e encargos 

da dívida pública não auditada. Ou seja, o povo paga uma conta que não sabe se 

deve, a quem deve, porque deve e como pode pagar. 

SCPF: Agradeço ao professor mais uma vez pela gentileza, com o 

compromisso, desta vez, de não perder o arquivo. 
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ANEXO II - ENTREVISTA REALIZADA POR SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA 

FILHO (SCPF) COM O PROFESSOR TOMAZ GILIAN DELUCA WONGHON (TW) 

EM 18/04/2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 

SCPF: Fale-nos um pouco da sua trajetória de vida, porque o senhor se 

tornou um educador e sindicalista? 

TW: Educador foi por acaso. Eu tinha pretensão de fazer Medicina. Eu 

trabalhava, já, desde cedo. E um colega de terceiro ano de ensino, na época 

chamava Curso Científico, preocupado também em que vestibular faríamos, esteve 

lá em meu local de trabalho e disse-me que em São Leopoldo, na Unisinos 

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos), havia um curso interessante que se 

chamava História Natural e que ele ia lá se inscrever. E me convidava para 

acompanhá-lo na viagem porque São Leopoldo é uma cidade a trinta e três 

quilômetros de Porto Alegre. Mas, naquela época, levava uma hora e vinte, uma 

hora e quarenta no ônibus da linha comum. Tranquilo, depois do expediente fui com 

ele até a Universidade, essa, que eu nem conhecia, como não conhecia a cidade. 

Ele se inscreveu no vestibular. Eu observei, observei sobre como era o curso, as 

condições, acabei me inscrevendo também. Eu fui prestar o vestibular e ele não. 

Quando eu digo que é por acaso, ele, que me pediu para ser acompanhante, acabou 

não indo fazer o vestibular. Eu fui. Era uma prova escrita, outra parte oral e acabei 

sendo aprovado como aluno da, naquela época não chamava Unisinos ainda, 

chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E entrei no curso de História 

Natural, que é um curso de biologia, preparação de professores para o ensino das 

ciências físicas e biológicas. Comecei o curso. A Unisinos tinha uma característica 

muito importante. Ela preparava para a licenciatura e preparava também para a área 

de pesquisa. Era feita a opção quase ao final do curso para que ramo seguir Se ia 

seguir licenciatura, se ia seguir área de pesquisa. Aí tinha que fazer uma 

monografia. Quando se inicia um curso tem aquela motivação, colegas novos, turma 

nova, conteúdo novo. De tal sorte que eu fui me apaixonando pelo conteúdo, e 

acabei decidindo que não faria mais o vestibular de Medicina. Eu decidi que não ia 

mais fazer medicina, eu ia seguir a Biologia, a História Natural. No meu segundo ano 

eu já comecei a ser chamado para lecionar. Mas, como lecionar no segundo ano? 

Sim, porque naquela época, proliferavam muitos cursinhos preparatórios a exames 

vestibulares. E cursinhos também preparatórios a outros tipos de exames para 

carreiras profissionais. E aí comecei a ser chamado por esses cursinhos. Eram 
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chamados aqueles professores que tinham certa desenvoltura, de dominar uma 

plateia de cem, noventa, de cento e vinte alunos. Alguns até usavam microfone, e 

tinham o manejo suficiente para manter a classe, manter a atenção e a preocupação 

com o conteúdo desenvolvido. Bom, comecei a dar aulas e aí comecei a gostar do 

ofício. Depois comecei a ser chamado por escolas particulares. De tal sorte que no 

segundo ano de Curso já trabalhava em duas escolas particulares, chamado por 

uma constante necessidade de professores de ciências, de biologia e tal. Mantinha 

as apresentações em cursinhos, mas aprofundava a interação com o universo 

pessoal de alunos regulares. Isso foi se avolumando, avolumando, e assumiu como 

principal atividade e conscientemente definida. Eu queria ser professor. Aí, o Estado 

do Rio Grande do Sul. Não esqueçamos que nós estávamos no período da ditadura. 

Ingressei na Unisinos em 1968. Por esses anos todos não realizavam concurso 

público para professor, para nada. As delegacias de educação, que eram unidades 

administrativas da Secretaria Estadual de Educação, por regiões, promoviam uma 

lista, uma lista. Abria uma lista lá, e quem quisesse dar aula ia lá e botava o nome 

na lista. E essa lista era chamada de ―Aproveitamento‖. Eu não fui, mas um amigo 

meu, novamente a ação de amigos, foi na delegacia de Canoas e botou o nome dele 

e o meu na lista de aproveitamento. Ali eles verificavam a lista e realmente ―se 

aproveitavam‖ das pessoas, porque contratavam com valores baixos. Não era 

concursado, tu começavas a dar aula em março e ia receber em julho, agosto. 

Ficava seis, sete meses sem receber, até receber o primeiro salário. Mas, nessa 

delegacia eles tinham necessidade de formar um grupo para atuar num chamado 

Plano Operativo do Ensino Municipal (POEM), que foi implantado aqui no Rio 

Grande do Sul.  E, lá na lista, eles passaram a mão, assim, o dedo em cima dos 

nomes e me chamaram. Eles compuseram um grupo com seis pessoas. Uma delas 

era o marido da subdelegada. Era a referência da indicação dele, da credencial dele. 

Pegaram essas seis pessoas e mandaram para Bento Gonçalves. E lá, reuniram as 

delegacias de Bento Gonçalves, de São Leopoldo, de Canoas, de Gravataí e de 

Guaíba. São cidades que depois tu podes dar uma olhada no mapa, situam-se ao 

redor de Porto Alegre (num raio aproximado de 20 a 30 km.), menos Bento 

Gonçalves que fica 122 km. distante E até hoje eu não sei por que a sede da 

Coordenadoria que agregava as Delegacias destas cidades, tão próximas, era Bento 

Gonçalves. Lá, cada delegacia levou o seu grupo e a ordem era a seguinte: os dois 

primeiros colocados de cada delegacia terão o contrato, que era o tal contrato que 
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eles davam no aproveitamento, os outros não. Aí nós começamos com uma palestra 

inicial. No dia seguinte tinha a avaliação sobre o dia anterior e assim por diante. 

Trabalho de grupo, se tu respiravas no grupo eles anotavam, se tu espirravas, eles 

anotavam, era uma avaliação, assim, opressora e constante. Eu me cerrei no quarto 

de hotel, e um colega meu, da delegação, e caí para dentro dos livros disponíveis, 

dos materiais que eles deram para análise e estudos. Acabamos nesse final de 

treinamento, foram sete dias, era num hotel, acabei tirando o primeiro lugar no geral 

e segundo na delegacia. Uma colega minha, Ângela Gallardo, tirou o primeiro na 

delegacia e segundo no geral. Então nós dois fomos contratados, recebemos 

contrato. E esse Plano Operativo do Ensino Municipal era um plano desenvolvido 

por um camarada que foi secretário de educação no Rio Grande do Sul, que tinha 

uma visão muito interessante, prestou um grande serviço, embora fosse da esteira 

militar. Era o Coronel Mauro da Costa Rodrigues, secretário estadual de educação. 

Um camarada muito atento ao planejamento pedagógico, ao planejamento 

educacional, ele andou em outros Estados com equipes de planejamento prestando 

consultoria em planejamento. E qual foi a visão dele? Colocar um assessor em cada 

prefeitura do Rio Grande do Sul, exatamente na Secretaria Municipal de Educação 

de cada município do Rio Grande do Sul. Já que a Ângela e eu fomos os dois 

melhores classificados do grupo, nós fomos colocados na Secretaria Municipal de 

Canoas. E Canoas era uma cidade que é sede de base da Força Aérea e era 

naquela época chamada de área de segurança. Então, o prefeito era o major 

Ludwig. O secretário de educação era o Major Fontenele. E o secretário estadual de 

educação era o Coronel Mauro da Costa Rodrigues. Então, eu e a minha colega, 

desenvolvemos um trabalho de assessoramento à própria prefeitura. Saindo um 

pouco de Canoas e analisando esse Plano Operativo de Ensino Municipal, foi muito 

interessante e muito necessário porque o trabalho desses assessores em cada 

cidade, em cada secretaria municipal de educação, começou a mostrar que 

existiam, em muitos municípios, secretarias de educação, sem nenhum decreto de 

criação das próprias secretarias. Ou seja, o prefeito assumia e dizia assim: ―Cacau, 

tu vais ser o meu secretário de educação‖. Pronto, tu saías secretário de educação. 

Não tinha um decreto aprovado, não tinha a criação da secretaria, não tinha 

estruturação da secretaria, não tinha um mínimo arcabouço legal nem institucional 

para atuação dessas secretarias, desses agentes da administração municipal. E 

esse plano levantou isso, levantou muitas realidades assim incríveis na área da 
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educação. Eu digo que foi uma certa corrigenda na estruturação administrativa da 

educação do Rio Grande do Sul nos municípios. Por isso que esse cara foi 

importante. Eu já era então contratado pelo Estado. Pediram que cumprisse dois 

anos na Delegacia de Educação, para depois ir para a escola. Cumpri os meus dois 

anos, e fui para a escola e sai a lecionar na Escola Estadual Carlos Chagas, em 

Canoas, e iniciei a minha vida pública de professor de ciências físicas e biológicas. 

SCPF: E a aproximação com o movimento sindical, como se deu? 

TW: Pois é. Em 73, eu casei. Casei e a minha esposa era professora de artes, 

escultora, desenhista, pintora, professora de artes. E ela tenta colocar um quadro, 

uma pintura dela, num salão que era promovido pelo Centro de Professores do 

Estado do Rio Grande do Sul. Salão de arte desse Centro de Professores do Estado 

do Rio Grande do Sul, o CPERS. Eu já era professor estadual, já trabalhava em 

escola, mas eu não tinha notícia do que era o Centro. E ela me pede para levar esse 

quadro no Centro de Professores. Aí eu pesquisei o endereço, fui lá, levei, inscrevi o 

quadro que acabou sendo classificado em 1.º Lugar no Salão. Nos murais, vi 

material sobre a campanha salarial. Logo em seguida é convocada uma assembleia. 

Me informei e fui para a comentada greve, mesmo não sendo filiado. Eu não tinha 

sido sensibilizado por nada para ser, até então, filiado. Mas diziam que na greve 

podia ir mesmo sem ser filiado. Mostrava o holerite, o contracheque, comprovando 

que era professor e aí podia participar da Assembleia. Eu fui para a assembleia e lá, 

abriram o microfone e eu quando vejo um microfone começo a falar e não paro 

mais... Aí falei. Aí veio outra assembleia. Aí decretaram a greve e tinha que definir o 

comando da greve. Para definir o comando da greve, as pessoas começaram a 

procurar quem é quem. Quem é que falou, quem é aquele cara, aquele baixinho ali? 

Montaram quatro propostas de chapas para o comando da greve. Nas quatro 

chapas tinham três figuras, e eu faço no meu livro, que tu vais ler depois, um certo 

deboche, uma brincadeira com eles: Hermes Zaneti, Zilah Totta e Thereza Noronha 

Carvalho. Eram três figuras, três nomes da organização nacional, da organização 

estadual, que figuravam como expoentes, líderes da classe do magistério. Então 

esses três nomes figuravam nas quatro chapas. Dali em diante, dos três para baixo, 

tinha outros nomes e cada um colocava nomes de seu interesse na montagem das 

chapas. Pois ganhou uma chapa que tinha estas três lideranças e outras cinco, entre 

elas Tomaz Wonghon. Ai eu dizia para os companheiros: ―Se vocês estavam em 

todas as chapas, o diferencial foi o nosso nome. Se a chapa ganhou, e ganhou bem, 
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a diferença fomos nós‖. Brincava assim fraternalmente com eles. Então nesta 

assembleia sou escolhido como comando de greve. Ah, eu nem sabia o que era 

greve, quem dirá comando... Aí tivemos uma greve que foi importante, 

extremamente importante, porque nesta época da ditadura os governos não 

reconheciam nem que a gente tivesse direito a se sindicalizar. Eles não reconheciam 

nem que a gente fosse porta-voz de uma categoria. E se tu chegas ao final de uma 

greve, sentas numa mesa e assinas um termo de acordo final de greve aonde os 

representantes do governo assinam, o comando de greve assina, a diretoria da 

categoria assina, eu tenho para mim, Cacau, que esse documento, ele é histórico. 

Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas tu que és dado a isto, podes fazê-lo. Não existe 

na América Latina, nesta época, naquele ano, nenhum acordo de greve de governos 

da ditadura militar, com representação de categorias. Especialmente funcionário 

público. Acho que esse documento é histórico por isto, porque é, ao assinar o 

documento, dado reconhecimento de que os funcionários públicos professores tem 

uma direção, tem um comando, e esse comando de greve os representa em 

confronto com o governo. Aí, como se diz aqui no Rio Grande do Sul: ―cachorro 

comedor de ovelha só matando‖, depois de pegar o gosto pela sala de aula, em 

primeiro lugar, como professor, que já vinha desempenhando, e ter tomado gosto 

pela representação de companheiros, pela questão de participação nas 

assembleias, participação em plenárias, acabou naturalmente desembocando na 

minha indicação para a chapa que ia disputar a eleição do CPERS, onde eu era 

indicado para secretário-geral do CPERS, a Zilah Totta para presidente e ganhamos 

essa eleição. Ganhamos essa eleição e eu me tornei secretário-geral do CPERS. 

Comecei a desenvolver um trabalho dentro dessa entidade, que há poucos anos 

atrás eu não conhecia, desconhecia. Essa atuação como secretário-geral do 

CPERS, e, evidente, as imersões em encontros nacionais, da CPB, começaram 

também a dar certa visibilidade à minha atuação também a companheiros de outros 

Estados e aí logo eu fui indicado para a secretaria executiva da CPB. Isso já no meu 

terceiro ano de mandato como secretário-geral do CPERS. Lá para 83, terminava 

em 84, e início de 84 eu me transferi para Brasília. Cheguei em Brasília junto com 

Hermes Zaneti, Lealcino Santos e outros que compunham a direção da CPB e vi que 

lá era uma sala, duas, na verdade. O Zaneti ligava e pedia: Chico, manda a Tereza 

dar uma limpada na sala. Aí a esposa do Chico, que era o zelador do CONIC, do 

Venâncio III, limpava a sala. Aí chegava lá um de cada Estado, os presidentes, as 
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lideranças, e reuniam-se de sexta de tarde até sábado de noite, domingo de manhã 

e terminava a reunião, cada um pegava o seu voo e ia embora para o seu Estado. 

Zaneti era o presidente, voltava para Porto Alegre, as correspondências eram 

enviadas para a casa dele. E eu disse: olha, essa Confederação tem que ter uma 

referência física. Aí o Zaneti disse assim:  

- Bom, tu te dispões? 

- Sim, eu me disponho.  

Fui para Brasília, chamei a Tereza, que era a esposa do Chico, que limpava a 

sala, transformei em faz tudo: telefonista, office boy, ela fazia de tudo mesmo. 

Contratei uma linha telefônica, consegui uma máquina copiadora, e aí começamos. 

Abrimos as portas da Confederação e avisamos às entidades: olha, a CPB agora na 

sua sede recebe as correspondências e comunicações aí começaram a vir. Piauí 

está em greve, Maranhão está em greve, Santa Catarina está em greve. 

Concentrava ali e dali nós distribuíamos para o presidente e começamos um 

trabalho, que começou a consolidar a estrutura física da CPB, como um ponto de 

referência para a categoria e para as entidades filiadas. E ali, claro, óbvio, de 

secretário executivo, no primeiro congresso que teve eleição fui eleito o secretário-

geral, e dois anos depois de secretário-geral, fui eleito presidente da Confederação 

de Professores do Brasil. 

SCPF: O senhor tornou-se presidente da CPB em 1987. Como ocorreu a sua 

escolha e a sua eleição? 

TW: Pois muito vindo disto que eu estava ali dizendo. Como eu já tinha então 

trânsito como secretário-geral da CPB, eu tinha esse passado, essa história na 

revitalização, não sei se é revitalização, porque antes também, mas na criação de 

condições físicas e de referência, na resposta às entidades. Eu tenho um cacoete 

que é ser organizado, e ser muito chato, muito como é que eu vou dizer, assim, 

muito preciso. Se um companheiro de um Estado ligava e dizia: ―Olha aí 

companheiro, estamos em greve aqui e precisamos de determinada ajuda‖ e eu 

dissesse: ―amanhã vou lhe ligar‖. Amanhã eu ligava. Ou seja, o atendimento pronto, 

pronto e imediato daquilo que fosse solicitado começou a ser um cacoete, mas uma 

prática identificada pelos companheiros de outros Estados. 

SCPF: E houve disputa pela presidência nesse congresso em que o senhor 

foi eleito? Ou foi por consenso, por acordo? 
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TW: Este congresso foi realizado aqui em Porto Alegre, no Gigantinho, que é 

o palco do meu clube favorito, o Internacional. Então, na minha cidade, no ginásio de 

esportes do meu clube, eu fui eleito presidente da Confederação. Houve disputa sim. 

Havia ali duas posições. Companheiros do PT, que já se organizavam e disputavam 

o espaço. Tinha também um grupo de companheiros em que alguns tinham filiação 

partidária, outros não, eu era um que não tinha, eu tinha intensa participação 

sindical, mas não tinha filiação partidária. E tínhamos também companheiros que 

faziam parte de outros segmentos da esquerda, PCB, PCdoB, que não estavam 

nitidamente aliados ao PT, evidente, nem também nitidamente aliados, senão que 

próximos, a esse grupo de companheiros que não tinham filiação partidária. A 

disputa se deu em dois sentidos. O primeiro sentido foi na formação da nossa 

chapa, estávamos montando por critérios de representação na categoria, 

nacionalmente, de lideranças que pudessem atender aos trabalhos que nós 

estávamos imaginando realizar na Confederação. Os companheiros de PC e PCdoB 

manuseavam critérios de identificação ideológica, e queriam, na nossa chapa, 

participar com uma força superior à representação que eles tinham na categoria, e 

também numa, digamos assim, numa representação de capacidade de trabalho 

superior ao que era conhecido e apresentado pelos companheiros. Do outro lado, a 

chapa dos companheiros petistas se organizava segundo os seus critérios, os seus 

reconhecimentos, e se organizava autonomamente. O primeiro embate foi 

definirmos qual seria a nossa chapa e foi um embate duro, porque os companheiros 

estavam forçando uma barra que nós não poderíamos segurar junto com a 

categoria, de justificar determinados nomes. Aí o companheiro Hermes Zaneti foi 

importante. Ele me chamou para um canto e disse assim: ―Tomaz, se tu precisares 

coloca o meu nome em qualquer posição nesta chapa, mas não abrimos mão de 

monta-la segundo os critérios que nós temos de montar uma chapa, que tenha 

componentes com representatividade na categoria e com capacidade de trabalho 

para executar as tarefas que nos são impostas‖. Eu me enchi de razão, bati na mesa 

e disse: ―a nossa chapa é esta aqui, oferecemos tais e tal e tal espaço para os 

companheiros do PCB e do PCdoB que reivindicaram espaço‖. Nós nunca negamos 

que eles não devessem ocupar espaço. Tranquilo. Ao final foi aceito, montamos a 

nossa chapa e aí foi por embate de voto. Mas a CPB, nessas votações, ela teve, 

inteligentemente, a proporcionalidade, de tal sorte que o número de votos 

conquistados pelos companheiros que montaram a chapa petista e a nossa chapa 
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se traduziu numa chapa aonde eu fui o presidente, por exemplo, e o Agamenon foi 

vice. E o Agamenon, da Paraíba, era o nome para presidente na chapa petista. O 

meu tesoureiro foi o Professor Luizinho, de São Paulo. Aliás, um grande 

companheiro, um grande amigo até hoje. E desenvolveu um ótimo trabalho na 

tesouraria da Confederação. Então, a proporcionalidade mesclou essa participação, 

aonde nós tivemos, na nossa chapa, a maioria de postos porque tivemos a maioria 

de votos. Mas foi uma chapa onde houve esses dois embates. Primeiro o debate 

interno para a composição da chapa e depois o debate para a disputa mesmo de 

voto no plenário do congresso. 

SCPF: Professor, quais foram as principais campanhas políticas e 

reivindicatórias da CPB no período da sua presidência? 

TW: No período do meu mandato como presidente nós continuamos lutas 

pelo estabelecimento de um piso nacional unificado, que era uma velha 

reivindicação. Ter um piso nacional unificado, ter um patamar, uma referência para 

que o salário do professor tivesse cálculo a partir dele. Não conseguimos, não foi ali. 

Nós vínhamos já um pouco motivados por uma campanha aqui no Rio Grande do 

Sul, daquele documento que eu te falei, aonde nós tivemos a conquista de dois 

vírgula cinco salários. A categoria no Rio Grande do Sul, o movimento de greve 

conquistou o piso de dois vírgula cinco salários mínimos, que era uma reivindicação 

antiga. Durou, na verdade, dois meses, depois não pagaram e pisotearam a 

conquista. O governo que veio depois disse que não era ele que tinha assinado. É 

interessante como a incompreensão... é resultante mais da safadeza política, ou 

seja, se o Estado do Rio Grande do Sul assinou por um governador, não é nominal, 

não é a pessoa que vale, é a instituição Estado do Rio Grande do Sul, seja qual for o 

governador seguinte.  O Estado, a instituição Estado do Rio Grande do Sul é que 

tem que responder. Não é o João, a Maria, o Fernando que vai responder por que 

estava no cargo naquele momento, naquele dia de plantão. Mas, o governo seguinte 

não reconheceu. Negou, negou, negou, e isto é negado até hoje. Até o último 

estabelecimento de piso nacional não está se cumprindo. Uma das lutas que nós 

enfrentamos ferozmente foi esta. E lutas políticas, como a Constituinte. 

SCPF: Como se deram as relações com as correntes políticas identificadas 

como a CUT e com o PT, que ficaram conhecidas como o Novo sindicalismo? Como 

foram as relações dentro da sua gestão? 
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TW: As relações no conjunto da diretoria da CPB eram tranquilas. As pessoas 

que representavam posições políticas tinham uma grande qualidade, capacidade de 

trabalho, e tinham também compreensão política de encaminhamento unitário 

daquilo que fosse resolvido dentro das nossas instâncias. Isso caminhou muito bem 

durante largo tempo. Houve um estresse na hora da filiação a uma central sindical, 

ou não. Ou seja, em outros momentos, havia certo debate, às vezes uma 

intensidade maior de debate, às vezes uma largada aqui ou ali, mas sempre 

prevalecia um raciocínio, uma reflexão final, uma avaliação e uma postura de pegar 

todos juntos e encaminharmos aquilo que era unitário. Até aí vinha muito bem, e até 

era bom que houvesse debates bastante intensos, às vezes agudos. Porque isso 

favoreceria também que a gente tivesse a decisão que se tomava bem temperada. 

Bem temperada eu falo, não em comida, mas no caso de aço mesmo. Bem 

temperada, no sentido de saber que era acertada, era aquela e que era unitária. A 

filiação a uma central traz um divisor de águas, porque aí, de certa forma, claro, a 

Confederação estaria organicamente vinculada a uma central sindical. Esse trabalho 

foi feito em todo o Brasil, e em cada entidade era decidido. Aqui no Rio Grande do 

Sul, CPERS do Rio Grande do Sul, APPMG de Minas Gerais, APEOESP de São 

Paulo, cada um tomava, no seu congresso, a decisão e elegia delegados que 

viessem ao congresso nacional da CPB expressar a opinião da entidade. Entre 

parênteses, muito embora muitos delegados, às vezes, esqueciam a posição da 

entidade e expressavam a sua própria. Mas, até aí é fato comum. Digo comum, não 

digo normal. No congresso que se realiza para a filiação eu já tinha... primeiro, eu 

tinha posição. Eu era favorável à filiação da Confederação a uma central sindical. 

SCPF: A alguma central, especificamente? 

TW: À Central Única dos Trabalhadores. 

SCPF: A filiação se deu no Congresso de 1988, então, no meio da sua 

presidência... 

TW: Exato. Eu era favorável em primeiro lugar, porque a Central Única dos 

Trabalhadores, embora tivesse um forte matiz de influência do Partido dos 

Trabalhadores, agregava também outros líderes políticos com diferentes filiações 

partidárias. Me lembro de um vereador de Goiás que era professor e participava da 

CUT, me lembro de outras lideranças. Noutras centrais eu lembrava, reconhecia e 

identificava algumas figuras de posturas bastante pelegas e safadas, que não 

mereciam nenhuma credibilidade. Se, por um lado, podia ter o receio de que a 
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central, então pensada, pudesse expressar participação hegemônica de um partido 

político, (receio que depois acabou se confirmando, no passar dos anos), por outro 

lado não trazia confiança figuras como Joaquinzão, como... vou perder a memória 

agora de me lembrar, mas tinha várias figuras que eram... Magri, Ari Campista, que 

eram, nitidamente, de atuação num campo desfavorável à organização dos 

trabalhadores, que eram dum campo direcionado a interesses particulares e a 

interesses de patrões.  

SCPF: Nós poderíamos dizer então que essa tomada de posição que o 

senhor teve a favor da filiação a CUT foi o elemento decisivo? Porque houve a 

tentativa e a proposta de filiação em vários congressos anteriores, e ela nunca 

passou. Ela passa em 88. É um exagero dizer que a sua tomada de posição 

influenciou essa filiação da CPB à CUT? 

TW: É. É exagero. É exagero até porque eu não exerci nenhum papel 

preponderante para que fizesse a minha posição pessoal se firmar nisso. Nenhum. 

Eu, como presidente, era bem informado. Isso eu digo sem falsa modéstia, eu era 

bem informado. A cada congresso estadual que terminava, que era realizado, eu 

tinha um mapa das posições, quantos votos, quantos delegados viriam, de tal sorte 

que, reunindo todos antes do congresso, eu tinha certeza também de que haveria 

filiação. Agora, esse episódio da filiação, ele também precisa ser contado. Nós 

estávamos no Ginásio Mané Garrincha, em Brasília. E nós iniciamos o congresso 

com todo aquele salamaleque de abertura, os convidados internacionais, usando a 

palavra, saudando companheiros daqui, dali, de outros países, até o momento em 

que eu digo: ―está declarado oficialmente o (eu não vou me lembrar o número, 

depois tu tens como conferir), está instalado oficialmente o décimo quinto ou o 

décimo sexto congresso, congresso nacional da Confederação de Professores do 

Brasil‖. Nesse momento, uns quaro minutos depois, eu, na mesa, sou cercado por 

dez a quatorze lideranças estaduais, presidentes de entidades estaduais, do campo 

não cutista, e me entregam um requerimento. Eu olho o requerimento e anuncio: 

―estou recebendo um requerimento e vou fazer a leitura para a plenária. Os abaixo-

assinados, presidentes estaduais... requerem a suspensão imediata da plenária do 

congresso e a reunião do conselho de entidades‖. Eu falei o seguinte para a plenária 

do congresso: ―o requerimento dos companheiros está pedindo a suspensão da 

plenária e a convocação imediata do conselho de entidades‖. Conselho de entidades 

era um conselho formado nacionalmente por presidentes de cada Estado mais um 
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por mil filiados e que se constituía, como instância inferior ao congresso. Ali eles 

tinham maioria, no congresso não. Bom, anunciei à plenária: ―eu já dei por aberto o 

congresso e a plenária está em andamento, não tenho autoridade de interromper a 

plenária senão com a aprovação da própria. Se a plenária aprovar, que suspenda a 

sessão, eu convoco o conselho para daí a dez minutos. Se a plenária não conceder 

autorização convoco o conselho dez minutos depois do fim desta sessão‖. Cara, eu 

não sei como é que eu tive a lucidez de dar tão rápida resposta, fazendo este 

encaminhamento. Botei em votação: pelo cartão de voto e o resultado foi por não 

suspender. Declarei o resultado da votação e convoquei o conselho de entidades 

para dez minutos após o fim daquela sessão plenária. Tchau. Despachei no próprio 

requerimento e devolvi para eles. Então, ali já foi tentado o golpe para transformar o 

palco de decisão do congresso para o conselho de entidades e quem sabe arrumar 

alguma situação que o congresso não acontecesse. Posteriormente, vai andando, 

vai andando, vem um delegado, não me lembro quem, vem um delegado ao 

microfone e levanta suspeição. Suspeição de documentação de não sei quais 

entidades. Tá bom. Anunciei à plenária: ―estou constituindo uma comissão para 

auditoria de toda a documentação do congresso, toda! Não é da entidade que ele 

denunciou, vamos auditar a documentação de todas! Estou nomeando o Professor 

Delmar Steffen, (que era presidente do CPERS), presidente da comissão‖. Ele era 

cutista. De vice eu botei um não cutista, e mais dois, três. E mandei botar vinte e 

sete classes escolares na pista do ginásio de esportes. ―O secretário de cada 

entidade vem com a documentação de inscrição ao congresso para esta mesinha. 

Quero que em cada mesinha tenha um representante da CUT e um representante 

da não filiação à CUT. E essa comissão vai vistoriar todo o trabalho. Vamos encerrar 

a plenária agora, vamos começar esse processo de auditoria e só vamos reiniciar a 

próxima plenária quando terminar o trabalho desta comissão‖, pedi, ―Concordam 

com o encaminhamento do presidente?‖ Amplíssima maioria aprovou. Mandei 

montar vinte e sete mesinhas, sentou todo mundo, checaram tudo, começaram era, 

não me lembro a hora, mas tá no livro ali, eu também relato isso. Eu sei que era um, 

um tipo assim, umas seis da tarde. Lá por sete horas da manhã estavam terminando 

as verificações. Marquei plenária para as nove, deixei tomar um café, passar uma 

água na cara. Às nove começamos, chamei o presidente da comissão e a comissão 

para dar o relato. Aí eles vieram e deram o relato todo do que aconteceu e de tudo. 

Olha, eram mil e quinhentos delegados inscritos. De tudo o que acharam foi um 
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nome de um delegado corrigido com errorex. A comissão concluíra no relatório que 

não havia nenhuma, nenhum indício de fraude, nenhuma linha, nenhuma vírgula 

sequer que comprometesse a lisura do processo de inscrição. Botei o relatório em 

votação. ―Aprovado por unanimidade com algumas abstenções‖, eu disse. ―Bom, 

agora vou dar uma hora ou quarenta minutos para descansar, lavar minha cara de 

novo e tomar um café e iniciamos a plenária tal hora com lisura, com auditoria e sem 

nenhum motivo para nenhuma reclamação do resultado final da entidade‖. E aí 

fomos. Aí chegou o ponto da votação final. A gente votava coisa pedagógica, votava 

isso, votava aquilo, votava aquilo outro. Chegou a hora de votar mesmo a filiação à 

CUT. E foi colocada a votação. Nós tínhamos uma combinação prévia, entre as duas 

posições, que, fosse qual fosse o resultado, porque era por contraste, fosse qual 

fosse o resultado, ia ser feita a conferência voto a voto. Era engraçado porque eu 

estava na mesa, mesa alta assim, imagina, um congresso que tinha mil e 

quinhentos, quase dois mil delegados mais os assistentes, dava umas três mil 

pessoas no Mané Garrincha. Eu, naquela mesona lá, com o som... eu olho e só 

estava eu na mesa. O pessoal da CUT, que era favorável, estavam conversando 

com seus companheiros e os que eram contrários estavam conversando com outros 

companheiros. Aí eu convocava: ―companheiros da diretoria: por favor, voltem à 

mesa‖. Porque alguém tinha que olhar e ver, porque ia dar dúvida, porque o 

combinado era esse, fosse qual fosse o resultado que levantasse o contraste, 

alguém na mesa ia dizer que tinha dúvida e que tinha que contar os votos. Até que 

veio lá, dois, três, veio o Agamenon, veio a Alba, de Alagoas, a Alba era PCdoB, 

secretária geral. Vieram:  

- Levantou dúvida, né gente?  

- É, é. 

- Então vamos contar.  

Aí sim, todo mundo levantou o braço, e duplas de favoráveis e desfavoráveis 

à filiação foram, delegado por delegado, abaixando o braço e contando o crachá, 

abaixando o braço e contando o crachá. E chegou ao resultado final, que acho que 

tem no livro, eu não sei, deve ter lá nos registros mas eu não lembro de cabeça, 

aprovada a filiação à CUT. 

SCPF: Professor, também durante a sua gestão aconteceu outro fato muito 

importante na história da CPB que foi a sua transformação e de outras entidades 
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associadas na CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 

Fale um pouco para nós como foi esse processo e como o senhor se posicionou? 

TW: A transformação da denominação da Confederação em CNTE vinha já 

sendo trabalhada nos Estados por entidades estaduais. Há alguns anos já, os 

trabalhadores de educação, companheiros da área de serviços da escola vinham 

conquistando espaço, se filiando, participando de assembleias. Me lembro aqui do 

CPERS, houve a abertura e outros Estados aonde, não só professores, mas 

companheiros que faziam parte desse conjunto da escola avançavam em ter uma 

representação numa entidade única e filiação nessa entidade. O volume de 

entidades estaduais que deram esse passo e que foram absorvendo transformou-se, 

a nível nacional, numa grande força de convencimento a outros setores ou outros 

Estados que eram relutantes ou que ainda tinham um caráter fortemente 

pedagógico, nas entidades que participavam. Mas, com o tempo, isso foi ficando 

maduro. Tão maduro a ponto de levarmos para o congresso, acho que de Sergipe. 

Se não me lembro, foi em Sergipe esse debate, essa decisão de transformação. Não 

foi totalmente fácil não. Acho que até hoje tem gente que se retorce um pouco 

quando fala em trabalhador da educação. Tem alguns que não absorveram logo de 

início, tem alguns que até hoje comentam ou falam, mas isso eu digo assim de 

professores, de lideranças menores. Da parte de entidades houve um 

convencimento maduro, houve um convencimento suficiente e isso transformou-se 

na nova denominação que hoje bem caracteriza a CNTE, como entidade de 

trabalhadores da educação pública, do ensino público. 

SCPF: Professor, tratando um pouco agora das questões pedagógicas e de 

políticas educacionais. Esse debate ocorria no interior da CPB? Se ocorria, quais 

eram as questões abordadas no debate pedagógico e educacional? 

TW: A questão pedagógica sempre esteve marcada na organização e no 

movimento dos professores. Eu me lembro desde a primeira greve, a primeira greve 

aqui no Estado, no CPERS, nós tínhamos uma compreensão nítida, clara: que levar 

à sociedade o clamor de uma necessidade funcional, uma necessidade de 

condições de trabalho. Era algo muito egoístico, muito particular, embora a gente 

tivesse a compreensão de que a entidade era um sindicato. Não era chamada de 

sindicato, não podia se sindicalizar, mas a representação dos professores, para nós, 

tinha o cunho de um sindicato. E que o sindicato devia lutar por isso, pelas 

condições de trabalho. Mas, a gente sempre agregava, não sei se isso é cacoete de 
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professor, agregava que a mesma sociedade a quem a gente levava essa 

mensagem dê atenção às nossas condições de trabalho, ela precisava também ser 

tocada, sensibilizada, na preocupação que nós tínhamos, de que essas condições 

de trabalho significavam a qualidade e a melhoria da qualidade da educação que 

nós praticávamos e ministrávamos. Um pouco mais adiante, também, de que nesta 

qualidade, que nós ministrávamos, tínhamos que ter a parceria de pais e alunos 

para a discussão e a construção desta educação. Isso é presente sempre, é difícil 

achar qualquer documento daquela época, que fosse veiculado por entidade, que 

não trouxesse essa marca. Mas isso se dava aonde? Só em movimentos 

reivindicatórios, para contemporizar um pouco a sociedade, eu quero condições de 

trabalho, mas quero falar da educação... Não! As entidades tinham fóruns 

específicos também para isto. O CPERS realizava congresso estadual, anualmente, 

e nos congressos estaduais a questão pedagógica fazia parte de um terço, às vezes 

dois terços, da pauta do congresso. A CPB fazia congressos nacionais e o 

congresso, hás de ver no material todo que tu tens, fazia parte da pauta de 

congresso, a questão pedagógica. Esses congressos, tanto estaduais quanto 

nacionais, tinham trabalhos de grupo. Pelos congressos nacionais perfilaram várias 

pessoas, Duarte Nogueira, Paulo Freire, posso citar aqui. Mas, tu melhor do que eu, 

que coletou tanto material, podes depois nominar alguns ali, que eram pessoas que 

vinham e traziam sua visão, traziam um recado, traziam a sua mensagem sobre a 

questão pedagógica e depois todo aqueles congressistas, mil e tantas pessoas, se 

dividiam em grupos de trabalho e iam aprofundar aquela discussão, e do grupo 

traziam seus relatórios de novo para a plenária, para trazerem posições e posturas, 

não tese acabada nem formatação teórica, mas propostas de aprofundamento 

daquilo dentro das suas entidades e dentro da sua categoria. Não há congresso que 

não tenha tido uma pauta pedagógica acoplada às questões salariais. Não há. Sou 

capaz de afirmar isto. Não há congresso estadual ou nacional que não tenha tido o 

acoplamento destas discussões pedagógicas, do aprofundamento, de se ouvir 

especialistas numa palestra, do aprofundamento depois em trabalhos de grupos, e 

esses trabalhos de grupos trazendo as suas respostas. E, o que é melhor, o 

congresso produzir um documento, o documento final do congresso, onde essa 

discussão, essas conclusões, esses trabalhos de plenário, as plenárias e os 

trabalhos de grupo, estavam expressos no documento final, que era depois 

repassado à categoria, para a categoria continuar esta discussão dentro das suas 
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entidades e no seu local de trabalho. A par disso, também participavam de outras 

atividades...  

SCPF: Como as conferências nacionais de educação, por exemplo? 

TW: Essas conferências eu não consigo situar bem quais são. Eu tenho assim 

uma visão dos últimos anos, recente, agora. O que talvez eu entenda do que tu 

estás dizendo é algumas iniciativas de alguns fóruns alternativos que promoviam 

algumas conferências. A CPB sempre esteve participando nesses fóruns aonde era 

reconhecida a legitimidade dos autores e das propostas alternativas, ou seja, 

entidades que tinham legitimidade reconhecida pela CPB, como, capazes da autoria 

de encontros, conferências, atividades desse nível a CPB sempre atendeu e 

manteve parceira em discussões desse tipo. Havia um inter-relacionamento muito 

grande. As promoções ou organizações realizadas pela Andes, pela ANPED, pela 

FASUBRA, por entidades que eram parceiras do campo educacional, parceiras e 

reconhecidas, a CPB sempre se fez presente, sempre participou. No MEC, com a 

parte estatal, não existia, como existe hoje. Hoje tem, é uma coisa meio diferente, 

meio superficial. O que existia na época, o MEC fazia, assim, determinadas vezes, 

convidava para uma mesa redonda, para ouvir vários especialistas. Não sempre, 

mas vez ou outra convidava representação de professores. Fui representante uma 

vez, da CPB, numa mesa redonda, o Ministro era... como era o nome dele? Aquele 

de pescoço cumprido, pernambucano, foi vice-presidente...  

SCPF: Marco Maciel.  

TW: Sim, Marco Maciel. Marco Maciel era o ministro  

SCPF: Ele foi na abertura de um congresso da CPB, inclusive.  

TW: Nesta mesa, alguns especialistas, uma ou outra entidade, e estou eu 

aguardando usar da palavra. O ministro falou apresentando os objetivos que o MEC 

pretendia com aquela conversa, pediu desculpas e saiu. Um outro falou, pediu 

desculpas e saiu. Um outro falou, pediu desculpas e saiu. Aí eu pedi palavra à 

coordenadora da mesa e lasquei: ―Eu queria pedir o seguinte: se todos vão falar e 

sair, então vamos combinar e sair todo mundo junto, pra eu não ficar sozinho aqui 

nessa mesa‖.  

Fiquei surpreso, pois mesmo fazendo dura crítica em casa alheia, fui 

fortemente aplaudido pelos assistentes. Cacau, como entender uma mesa redonda 

que não oportuniza interação entre os painelistas convidados? Que discussão 

pedagógica é essa que o cara chega, diz o que quer e vai embora, outro chega, fala 
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e vai embora. Quer dizer, cada um que ia embora desconhecia o que o seguinte iria 

falar e defender. 

SCPF: Professor, e sobre a intervenção da CPB nos debates prévios e 

durante a Assembleia Nacional Constituinte? Nós tivemos, inclusive, a criação de 

um fórum nacional de entidades, em defesa da educação pública e o senhor, 

inclusive, compareceu a uma sessão da Assembleia Nacional Constituinte. O senhor 

poderia nos relatar um pouco como se deu essa intervenção e o que o senhor 

gostaria de destacar daquele momento? 

TW: Se participei de uma? Bah, participei de todas (se a memória me trai é 

em uma ou duas somente). O processo constituinte foi um processo muito rico para 

o país e a Confederação teve uma participação importante, muito importante. Os 

professores atuaram consciente e firmemente em defesa da educação pública e 

gratuita e da mesma forma em defesa da garantia de direitos fundamentais do 

cidadão e da classe trabalhadora, em todos os capítulos do texto em discussão e 

debate. De fato, teve a organização de um fórum onde estávamos, eu vou também 

errar aqui, a memória não vai ajudar mas, estava a UNE, estava a CPB, estava a 

ANDES, estava a ANPED, estava a FASUBRA, estava, enfim...  

SCPF: As centrais sindicais? 

TW: Sim, as centrais sindicais... 

SCPF: A CONTEE, do ensino privado? 

TW: A CONTEE tinha presença no fórum ampliado, não no Ensino Público 

Nestes fóruns nós combinamos muitas ações conjuntas. Uma delas foi recolher 

assinaturas pela emenda do ensino público e gratuito. Fizemos um cabeçalho, 

distribuímos para as entidades estaduais e começamos a recolher assinaturas, que 

era a forma de participação popular na Constituinte. Essas emendas, uma vez 

apresentadas por três entidades, recolhendo determinado número de assinaturas, 

me parece que acima de trinta mil, tinham guarida no relatório do Cabral, que foi o 

relator da síntese lá. Fizemos todo esse trabalho a nível nacional. Era intenso. 

Aonde podíamos, colhíamos assinaturas. Claro que, às vezes, tinha dificuldade, pois 

ninguém sai à rua com o título eleitoral no bolso. Essa emenda recolheu (eu tenho 

ali no meu livro, mas não tenho como dizer agora, mas era bom botar esse número 

de assinaturas) um número representativo e foi protocolada. Mas, te digo assim, 

apanhou de outras emendas que eram extremamente contrárias à questão 
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educacional, por número de assinaturas, mas que tinham o favorecimento e apoio 

de igrejas, de outros setores... 

SCPF: Setores empresariais, por exemplo? 

TW: De setores empresariais, por aí. Mas conseguimos um número, 

ultrapassamos os trinta mil, evidentemente, acho que chegamos lá pela faixa dos 

setecentos mil. Mas, poderíamos ter recolhido mais. Tu dizes que fazendo este 

trabalho tu aprofundas conhecimento na história de vida de cada um e, na minha, 

decerto tu vais conhecer porque eu sou um cara chato. Já disse isso: chato, preciso 

e organizador. Não sou um xerifão, mas sou organizador. Por exemplo, fazia uma 

assembleia com quinze mil professores aqui no Gigantinho e o Rio Grande do Sul 

apresentou, em toda coleta, acho que, cinco ou seis mil assinaturas. Ora, se cada 

assembleia tinha quinze mil porque não recolheram os quinze mil que estavam ali? 

Em parte, já citei, a exigência de anotação do título eleitoral emperrava. De outra 

parte, a tensão e o envolvimento com a campanha reivindicatória acentuava nesta 

as preocupações imediatas, impedindo de encaminhar paralelamente e maximizar 

tudo e todas as ações. Seria muito importante ampliar em muito o número de 

assinaturas desta emenda. Nenhuma crítica, mas só para ter uma ideia de que toda 

essa dificuldade de recolher assinaturas, às vezes, nós passavam momentos 

assim... em que a gente tinha uma assembleia, teve de quinze mil, teve de vinte mil 

pessoas e não se materializou recolher vinte mil naquele exato momento. Mas no 

final resultou que a emenda foi acolhida. Por decisão dos companheiros do Fórum 

Nacional de Entidades Nacionais, a CPB (representada por mim, seu presidente), e 

a CUT, (o Jair Meneguelli, presidente) fomos encarregados de entregar as emendas 

gerais para o Ulisses Guimarães. Fomos lá entregar as emendas. Chegamos no 

gabinete dele, (claro que as emendas ficaram lá no salão verde, salão azul, acho 

que sala verde), e saímos do gabinete dele para irmos até o salão para o ato de 

entrega e a pose oficial.  Nós tínhamos dois fóruns. Um, este fórum da educação, e 

outro, que era o fórum nacional de entidades, que, aí sim, tinha quarenta e tantas 

entidades nacionais e nós estávamos também. Aí saímos do gabinete dele. 

Camarada, ao lado do Ulisses, ao lado do Jair, de alguns seguranças e de um 

batalhão, acho que uns cinquenta, sessenta repórteres na nossa frente e mais 

outros atrás e os papagaios de pirata, para caminhar do gabinete dele até o salão 

verde levamos, acho que, uns quarenta minutos. Nunca dei tanta cotovelada, tanto 

bico em canelas. Porque os caras queriam ocupar espaço na marra, queriam alijar 
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do cortejo quem estava ali, corretamente, para entregar as emendas. Mas tinha o 

batalhão que registrava, e esse não disputava espaço. Mas tinha um batalhão de 

políticos, deputados, senadores e constituintes, para sair na foto, para sair na 

filmagem, para não sei o que. Olha cara, eu me apavorei. Chegamos ao salão verde. 

Entregamos, acho que, em cinco minutos aquilo que levou uns quarenta minutos de 

prazo para deslocar do gabinete até o local onde entregava. Aí eu, surpreso, recebi 

a comunicação depois, de que eu teria quarenta minutos na tribuna da Assembleia 

Nacional Constituinte para fazer a defesa da Emenda do Ensino Público e Gratuito. 

Bom, todo aquele tempo eu vivi dentro lá do Congresso, eu morava em Brasília. 

Então, todo dia, eu estava lá assistindo ou uma reunião ou um debate, a reunião 

com o grupo tal, temático, ou reunião do Cabral, depois do resumo de tudo, ou 

reunião disso, ou daquilo outro. Aí assisti algumas defesas de emenda, e no dia que 

eu fui defender a emenda, eu pensei uma estratégia. Eu já tinha assistido autores da 

defesa serem suplantados pela falação dos constituintes. O cara falava alguns 

minutos, e aí, um constituinte pedia aparte e ocupava um enorme tempo. Aí o cara 

saía dali sem dizer o que queria dizer em seus quarenta minutos. Estabeleci uma 

estratégia. Fui para a tribuna e falei até o trigésimo quinto ou trigésimo sexto minuto, 

sem dar aparte para ninguém. Os caras pediam aparte, Hermes Zaneti pediu aparte, 

Gumercindo Milhomem Neto pediu aparte, os conhecidos que a gente tinha pediam 

aparte. Eu anotava. Falei até o trigésimo sexto minuto, e deixei quatro minutos para 

os apartes. Aí eu comecei a dar os apartes: ―Hermes Zaneti, concedo o aparte‖. 

―Fulano, o aparte‖. Dali em diante quem tinha que controlar o tempo era o presidente 

da mesa. Que ele controlasse. Claro, ele, como constituinte também, não ia 

constranger os constituintes e reduzir o tempo. Ou seja, usei trinta e seis ou trinta e 

sete minutos da apresentação do que precisava, e deixei que eles usassem depois o 

tempo de aparte à vontade deles. Mas o que mais me impressionou nesse dia foi a 

apresentação anterior, Ailton Krenak, falando em nome das nações indígenas. 

Krenak sobe à tribuna, usa o tempo de apresentação da emenda, não diz uma 

palavra e durante todo o tempo faz a pintura de guerra, pintando-se com as tintas de 

guerra, termina e sai. Foi assim. Semelhante a isso, eu só senti a mesma sensação, 

agora, esses dias, quando aquela marcha dos estudantes americanos vítimas da 

escola, aquela do atentado, fizeram uma marcha na capital. E uma menina que foi 

vítima, sobrevivente do atentado, falou um certo trecho, depois ela parou e ficou em 

silêncio, exatamente, seis minutos e vinte segundos, que foi o tempo de duração do 
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atentado. E, a partir deste tempo, ela voltou a falar de novo. Perigoso numa tribuna, 

porque imagina, seis minutos, as pessoas não sabem o que está acontecendo, 

daqui a pouco interrompem e muda todo o plano dela, aí, mas aconteceu. Aí eu me 

remontei àquela preleção do Krenak, aquela defesa, intervenção do Aílton Krenak. 

Sensacional. Fizemos a defesa. Aí partiu para o grupo, para o Cabral, etecetera, foi 

fracionando, fracionando, fracionando, aquilo que a gente apresentava como 

bandeiras fundamentais em defesa do ensino público. 

SCPF: E a CPB, ela atuou nesse processo em parceria com algum bloco 

parlamentar, com partidos, com algum deputado ou deputados, especificamente? 

TW: Bloco parlamentar não, partidos também não. Mas, com constituintes e 

parlamentares, sim. Eu posso mandar depois para ti, se tu quiseres. Lembro alguns. 

Hermes Zaneti foi fundamental. Gumercindo Milhomem Neto, tinha um camarada do 

Ceará, que hoje está no TCU, que foi importante. Eu posso me lembrar de alguns, 

assim, que eu possa buscar. Mas eram constituintes, eram parlamentares 

constituintes em que a gente tinha certa aproximação nessa questão da luta 

educacional e que eram parceiros em defesa do ensino público. Com esses nós 

estabelecemos uma parceria muito importante, muito importante mesmo, e foi ali que 

se teve âncoras para sustentar uma campanhas dessas. Só que não era fácil, a 

nível nacional, reunir gente. Toda semana chegava ônibus lá de professores. Eu 

propus, eu criei uma campanha ―De olho na Constituinte‖. Então botamos os nomes 

dos caras, aquele que se faz hoje... painel, pra poder controlar. Nós começamos lá, 

de olho na constituinte. E eles iam de gabinete em gabinete, checando os caras, 

pedindo adesão às nossas propostas, dos professores. Tinha dia que chegava três, 

quatro, cinco, seis ônibus. Vinha ônibus de São Paulo, ônibus do Mato Grosso, outro 

do Sergipe, outro do Ceará e a gente tinha que acomodar, dar um jeito. Um dia 

chegou tanto ônibus lá, que nós não tínhamos onde botar. Eles já levavam, no 

bagageiro do ônibus, colchonete. E como Brasília é um tempo quente, era fácil, não 

precisava roupa de cama, grandes coisas. Fosse aqui no sul, no período de 

inverno... Mas lá era diferente, o clima ajudava e já iam prontos para onde a gente 

pudesse alojar, numa escola estadual, nalgum lugar. Mas chegou tanto ônibus que 

nós não tínhamos mais nem locais que a gente já tinha previsto, não era possível. Aí 

eu falei com um camarada que era vice-reitor da UNB, o Ruiz, e conseguimos um 

espaço na UNB, próximo a banheiros. E eu fui numa cidade próxima, satélite, que eu 

tinha visto um circo, e nós alugamos a lona do circo, montamos na UNB, e ela serviu 
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de barraca, uma grande barraca para todo aquele pessoal que ficou embaixo, 

deitado em colchonetes. E recebeu toda aquela gente. Mas era assim, todo dia 

chegava ônibus lá. Todo dia chegava gente para conferir, pra passar de gabinete em 

gabinete, conferindo e conferindo. Agora, o apoiamento era de constituintes. A tal 

ponto que num partido tinha gente que era contrário, claro, e tinha gente que era 

favorável à questão da educação. Esses é que eram os elos de ligação, mas eram o 

apoio que a gente tinha nessa campanha. 

SCPF: Como o senhor vê a relação entre o sindicalismo e a educação? Em 

que sentido e medida os sindicatos podem contribuir na formulação de políticas 

educacionais? 

TW: No período em que o professor ganhava muito mal e começaram os 

movimentos para a valorização profissional, alguns companheiros começaram a 

derrubar algumas denominações, tipo "professor é sacerdócio", professor é "sei lá o 

que". E começaram a cunhar a característica: "Professor é um profissional". E é um 

profissional da disciplina dele. Hoje eu vejo no face (expressão em inglês, facebook, 

grifo meu) aí algumas aberrações, assim ―educação se dá em casa e na escola se 

dá ensino‖. Tu tens face? Já não viu isto? Aparece lá pelo face. A necessidade de 

mostrar que o professor é um profissional e que tem que ter uma remuneração justa 

e tem que ter um salário definido foi passando uma ideia, (e não acho que seja 

negativo), de que se eu sou um professor de matemática, eu entro na sala, falo 

matemática e vou embora. E tenho que ser pago profissionalmente por isto. Se eu 

sou professor de ciências, eu entro na sala, falo sobre ciências, e tenho que ir 

embora e vou ser pago por isto. É uma caracterização que afasta e desconfigura o 

professor como agente social. Essa minha tese é difícil. Não é só o exercício 

profissional que te dá essa inserção social. Se tu vais no mecânico, o mecânico 

pega, mexe no teu carro, troca um monte de peças, tu pagas ele, profissionalmente, 

e vai embora. Se tu vais no dentista, o dentista te abre a boca, mexe nos teus 

dentes, tu pagas ele e vai embora. Agora, o professor, que mexe com a construção 

do conhecimento, que mexe com a formação de caráter, que mexe moldando a alma 

do aluno, do outro ser que está trocando com ele, não pode ter só esse caráter 

profissional, não pode. Essa bagagem profissional que ele passa, essa informação 

que ele passa, isso tudo que ele informa, é extremamente importante para o outro, 

mas não é suficiente. Não é o suficiente. Ele tem que interagir com o outro na 

descoberta desse outro, das suas expectativas, das suas potencialidades, das suas 
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condições de crescimento e servir de alavanca e de favorecimento à realização 

desse outro. Por isso que o exercício de professor, o exercício do magistério, como 

diziam antes, não pode ser uma questão só profissional. Tem que ser uma questão 

profissional, tem que ser uma questão de interação pessoal, tem que ser uma 

questão de interação política, e tem que ser uma atuação de envolvimento global. 

Que é exercida no período de sala de aula e é exercida também em outros espaços 

fora de sala de aula. E aí ele vai ser também aprofundador de teses, de discussões, 

do acúmulo de conhecimento de outros especialistas e de outros companheiros que 

atuam, trabalham, escrevem e formulam na área. E também se transformar 

formulador de conteúdo e conhecimento e também, por que não, de políticas 

educacionais. Porque ele não sendo só profissional no sentido repassador... sendo 

indivíduo, um indivíduo que é cidadão, que mora numa cidade, num Estado, que tem 

uma vida política, ele participa também de espaços aonde ele possa contribuir 

coletiva ou individualmente na formulação de políticas educacionais. E deve ser 

também um motivador de que a sociedade, o aluno, o pai do seu aluno, outros 

colegas professores, tenham intensa participação nesse processo de análise e 

definição política da questão educacional e de teses e questões mais afeitas à parte 

pedagógica, especificamente. Então, esse papel do professor, para mim, é muito 

mais amplo do que hoje estão... não estou dizendo que seja um movimento nacional 

nem que tenha grande volume, mas que muitas vezes se observa as pessoas 

minimizando esse papel, restringindo-o e, além disso, de existir essa ação de 

restringir, por outro lado, a safadeza direitista atua numa ação concreta de diminuir 

mais ainda, ou seja, escola sem partido: mordaça. Você não pode falar nada, a não 

ser... fora da geografia, fala de geografia, só fala de geografia. Fala de ciências, só 

fala de ciências. Se é de matemática, fala de matemática. Mas aí é intencional, 

intencional porque sabe do risco e do perigo da expressão que pode ter aquele que, 

abertamente... deixo claro também que condeno aqueles que, não atuando nesta 

dimensão que eu dou, e querendo contrapor a essa escola sem partido, 

transformam também a sala de aula em proselitismo. Mas aí eu prefiro não tratar 

como questão organizada, prefiro tratar como desvio de conduta individual, de 

alguém que perde os limites e faz propaganda partidária na sala, faz o diabo, mas, 

para mim, aí é um desvio de conduta pessoal. Não caracterizo como um movimento 

porque a ―escola sem partido‖ diz isso. Ela acha que existe um treinamento de todos 
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os professores para fazer aquilo que eles estão combinando, que é discutir política, 

discutir ideologia, discutir não sei o quê. 

SCPF: Professor, o senhor gostaria de acrescentar alguma informação ou 

deixar alguma declaração, para que a gente possa encerrar a entrevista? 

TW: Não, a principio não. Só agradecer esse espaço, a possibilidade de que 

isso seja feito, agradecer a felicidade de ter a ideia do trabalho, felicitar você pelo teu 

envolvimento, teu trabalho nisso, porque eu acho importante isso, que se puxe, que 

se traga determinados fatos, reminiscências, lembranças, que isso possa dissecar 

um pouco. Porque às vezes o papel, friamente, não mostra, ou a intensidade ou 

exatamente o making of daquele fato, daquela história, e aqui vai ser, tenho certeza, 

vai ser trabalhada um pouco mais no sentido de mostrar, sim, essas relações e a 

visão pessoal de cada um nessas relações. É aí que tá, né? Claro, eu não me 

preparei para essas perguntas, não vou me preparar porque é melhor eu chegar e 

dizer. Até eu não contava, mas, agora, contando, que tu vai me repassar um copião, 

e eu, se alguma coisa eu me lembrar aqui, que não explanei, ali eu vou ter a chance 

e a oportunidade de te mandar dizer, claro, não de viva-voz, mas mandar te dizer. 

SCPF: Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LII 
 

ANEXO III - ENTREVISTA REALIZADA POR SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA 

FILHO (SCPF) COM O PROFESSOR NÉLSON RODRIGUES DA SILVA (NRS) EM 

10/04/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 

  

SCPF: Fale-nos um pouco da sua trajetória de vida, por que o senhor se 

tornou um educador e sindicalista? 

NRS: Olha, é uma coisa que começa muito cedo, estava te falando agora há 

pouco, desde o período do ginásio, do colégio e depois da universidade, eu já 

estava envolvido, de alguma forma, com organizações estudantis, de defesa dos 

direitos dos estudantes. Em 1974 eu entrei na universidade, aí já fui parte, na época, 

do Centro Cívico, por causa da ditadura. E eu era aluno da Universidade de São 

Paulo e fazia o curso de Artes Visuais na Belas Artes, onde eu fui membro do Centro 

Cívico. Na Universidade de São Paulo fui me enfronhando com os grupos de 

esquerda, até o momento em que, já dando aula, fui a uma assembleia, e nessa 

assembleia percebi a necessidade de retomar o sindicato da pelegada e coloca-lo a 

serviço dos trabalhadores. Eu acabei me engajando num grupo político, na época, 

Liga Operária, depois Convergência Socialista, depois PSTU. Assim foi a minha 

trajetória. Educador... eu me transformei em educador quase que por um acidente. 

Eu queria ser, na verdade, um arquiteto, designer, alguma coisa nessa área. Mas eu 

prestei um vestibular na USP e aí levei um pau danado na prova específica. Ai eu 

achei uma tremenda injustiça porque, como eu sempre fui aluno da escola pública, 

na escola pública não tinha aquele conteúdo. Eu teria que ter feito um curso 

preparatório, fora da escola, para poder fazer isso. E isso me fez, adolescente, ir 

pensando nas injustiças do mundo e isso foi me aproximando da luta. Inclusive é o 

que foi me levando para os organismos estudantis, imediatamente, logo em seguida. 

E aí, perseguindo essa meta, falei: ―eu acho que eu vou entrar na Escola de Belas 

Artes e vou entrar numa escola de ciências sociais, para poder pensar isso, essa 

questão, essa injustiça, essa desigualdade‖. Acabei entrando na Filosofia da USP, 

onde tive uma formação boa nesse sentido, nessa reflexão sobre a situação. E no 

curso de Artes Visuais era a ponte para eu me preparar de novo para o vestibular. 

Na primeira semana de aulas na Escola de Belas Artes, a direção informa que tinha 

feito um acordo com o MEC, porque havia uma mudança na grade das escolas de 

ensino básico desde 1971, e a gente já estava em 74, de introdução do ensino de 

Arte e não tinha professor. Então, as escolas de Arte ajudaram a formar os 
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professores. Aí o curso que eu entrei, que era um curso de artes visuais, com ênfase 

em escultura. Eu queria estudar o tridimensional, tendo em vista a arquitetura e o 

design. Aí o professor diz: agora o curso é de licenciatura em Educação Artística, 

nós vamos formar vocês professores de Arte. Uma parte da sala foi embora: ―Não 

quero ser professor!‖ Eu fiquei e dois anos depois comecei a trabalhar e aí já com 

essa verve mais militante, sobretudo puxada pela Universidade, etecetera, eu fui me 

engajando nos movimentos sociais dos professores. Em 74, em 76... isso, dois anos 

depois que eu estava na universidade, 77, se não me engano, nós fizemos uma 

greve. Em 78, a assembleia que iniciou o processo disso, imagino que tenha sido 

em 77, ali eu fui me engajando nos grupos políticos. 

SCPF: Isso já na Apeoesp, em São Paulo. 

NRS: Já na Apeoesp, São Paulo. Na época, o movimento de oposição na 

Apeoesp. 

SCPF: O senhor teve uma atuação militante nesses grupos todos, mas eu 

queria destacar, na Convergência Socialista, que foi uma organização política que 

teve uma atuação nessas mobilizações e greves do professorado no final dos anos 

70 e também nos anos seguintes. O senhor poderia falar um pouco como se deu a 

intervenção da Convergência nesse processo? E como a Convergência se 

relacionava com as outras forças políticas que viriam a compor o chamado Novo 

sindicalismo, que daria origem à CUT mais à frente? 

NRS: Sim. A Convergência atuava com seu grupo de professores sempre 

buscando a unidade das oposições para tirar do sindicato aquilo que a gente na 

época chamava de pelego, a burocracia e tal. E, nessa atuação, a gente atuava 

como um partido político, com o nosso perfil, com a nossa Independência, buscando 

sempre acordo com os outros grupos no sentido de fazer avançar o processo. Então 

era uma atuação, assim. Não sei se teria algo de extraordinário nessa atuação. Mas 

uma coisa que eu gosto de frisar é que foi sempre uma atuação, e eu era parte 

importante dessa intervenção, que buscava acordo com os outros grupos e a 

unificação deles. Um pouco o que era também antes até de derrubar a burocracia no 

sindicato, entrarmos no sindicato. Entramos todos juntos, os que éramos desse 

movimento de oposição. Até entrarmos aí, todos os grupos também buscavam 

agrupar, agregar, para poder somar forças contra a burocracia. 

SCPF: E isso se deu no final da década de 70?  



LIV 
 

NRS: Isso, 70. A greve de 78. Nesse processo as datas eu já não me recordo 

bem. A oposição acaba tomando o sindicato. Há uma situação difícil no começo 

porque a Convergência Socialista tinha a vice-presidência do sindicato. O outro 

grupo acabou então funcionando como uma oposição interna a essa primeira 

diretoria, que foi uma diretoria frágil, por força do estatuto, que o sindicato bloqueava 

que a verdadeira liderança do movimento fossem os novos dirigentes. Então você 

tinha uma direção provisória, por assim dizer, nesse primeiro momento. E, por fora 

dele os grupos, com outro grupo de lideranças e tal... e nesse momento como a 

Convergência tinha a vice-presidência, com uma presidente mais frágil, 

independente, aí a gente acabou sendo acusado de destruir o sindicato. Aí veio a 

primeira eleição e esse grupo liderado pelo Professor Gumercindo, principalmente, 

os Frateschi, etecetera, eles acabaram tomando a direção do sindicato. Aí nós 

viramos a oposição a esse grupo, internamente, buscando unificar sempre os grupos 

que não estavam dentro dessa diretoria, que era uma diretoria, assim, de uma única 

corrente de esquerda. A esquerda não tinha a direção, tanto que era uma batalha, 

foi um princípio nosso durante muitos anos, uma direção proporcional, de todas as 

correntes, representadas com o seu peso. Não era assim, era a direção de uma 

única corrente. De certa forma, como todos éramos petistas, isso refletia também a 

luta dentro do PT. Esse grupo majoritário, até hoje pertence à corrente majoritária do 

PT... Articulação, depois 113, enfim... vários nomes, hoje eu não sei o nome que tem 

esse grupo grande que dirige o PT, desde então. Então a gente foi entrando, 

sempre, no primeiro momento, unificados, todos os grupos de oposição ao sindicato 

e depois, num segundo momento, chegando à vice-presidência. E com a ascensão 

que a gente tinha na direção, nessa primeira direção, quase provisória, na segunda 

direção para frente, aí depois de um tempo enorme, para conquistar a direção 

proporcional, quando se conquistou, e hoje a direção do sindicato é proporcional. 

Imagino que a Convergência Socialista ainda esteja na direção do sindicato, junto 

com todos os outros grupos. Eu já não peguei essa fase. Era quase uma batalha, 

em todo congresso: a direção proporcional, a direção proporcional... E nessa, a 

gente tinha um acordo amplo com quase todas as correntes do sindicato. 

SCPF: E nesse período, Professor Nélson, ocorreram os encontros nacionais 

da classe trabalhadora, os ENCLATs, e havia também um processo de organização 

de oposições sindicais. Teve até um encontro que foi o ENTOES, Encontro Nacional 
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de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. Houve participação dos 

agrupamentos dos professores? 

NRS: Eu, particularmente, não me lembro do ENTOES, porque, no processo 

nosso, a gente já estava praticamente no sindicato.   

SCPF: Ele se antecipou... 

NRS: Isso, a APEOESP, nesse sentido, ela é um dos primeiros sindicatos a 

tomar e a começar a fazer uma experiência dentro do Novo sindicalismo.  

SCPF: Ou seja, havia então um questionamento às estruturas sindicais 

corporativas, dominantes, então? Como se deu esse processo na Apeoesp? 

NRS: Sim. Nós fazíamos isso como militantes professores, não 

necessariamente ligados à APEOESP, mas como professores ligados à 

Convergência Socialista, em primeiro lugar, aí nos juntávamos com outros militantes 

do Partido, e tínhamos aí, dentro dessa discussão, uma corrente própria. 

SCPF: Como o senhor descreveria ou poderia falar sobre o papel da CPB 

naquele momento, a Confederação de Professores do Brasil? 

NRS: Olha, a CPB tinha um papel importante, que era de um organismo 

nacional, já. Como a classe, a partir de 78, teve um período de ascenso muito 

grande, em todos os Estados, a CPB funcionava como uma forma de organizar esse 

processo, apesar de estar vinculada à velha estrutura. Ela tinha um funcionamento 

democrático, que abria espaço para as oposições sindicais e para os grupos que 

vinham já, na sua maioria, vinculados ao processo de formação da CUT. E unificava 

essas lutas. Esse foi um papel importante da CPB, a possibilidade de unificar as 

lutas nacionais, a partir desse ascenso. 

SCPF: Mas houve uma tentativa de fundação de outra entidade, naquele 

período, que foi a UNATE, um pouco antes do surgimento da CUT, pouco antes dos 

encontros que fundaram a CUT. Como o senhor e a Convergência atuaram nesse 

processo e como se deu o relacionamento com essas várias correntes do chamado 

Novo sindicalismo? 

NRS: A UNATE aparece como uma necessidade, uma vez que a CPB estava 

ligada à velha estrutura e não estava vinculada a essa discussão de mudança da 

estrutura sindical, que, normalmente, estava centralizada pela CUT. Havia uma 

resistência interna muito grande de se filiar à CUT. Aí nós, com um grande grupo 

daqueles que eram oposição à CPB, resolvemos criar outra entidade. Mas, logo em 

seguida, quando a gente consegue, sem abandonar a militância na CPB... E por isso 
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a vida da UNATE é muito curta. A gente consegue fazer uma direção proporcional e 

um estatuto mais democrático dentro da UNATE. Eu era vice-presidente da UNATE. 

A presidente era uma professora do Rio de Janeiro, ligada a outro grupo de 

esquerda. E a gente conseguia, ainda dentro da CPB, atuar também com um perfil 

próprio. Digamos, então, que a gente fundou uma entidade sem abandonar a luta 

para filiar a CPB à CUT e transformar a CPB por dentro dela mesma. Foi o que, 

afinal, vingou, e a UNATE deixa de existir. Quando a gente filia a CPB e troca o 

nome dela para CNTE... confederação nacional dos trabalhadores tem a ver com 

união nacional dos trabalhadores. A UNATE é um reflexo disso. Confederação 

nacional dos trabalhadores parte da ideia de que a partir dali a gente estava com um 

novo perfil, que o ideário que a UNATE defendia ia ser colocado em prática naquele 

momento, porque esse grupo que conseguiu essa filiação, nesse momento, já era 

maioria dentro da CPB. 

SCPF: Professor, buscando compreender melhor o processo. A UNATE, de 

um lado, digamos, não se consolidou. Mas houve um momento em que vocês 

decidiram priorizar a disputa da CPB ou isso ocorreu naturalmente? 

NRS: Isso foi ocorrendo naturalmente. Porque a gente nunca abandonou essa 

disputa, mesmo com a UNATE fundada. Quase que a UNATE funcionava como um 

organismo em que a gente dava o encaminhamento das lutas de outra maneira, nos 

sindicatos em que a gente tinha influência. Mas, ao mesmo tempo, buscava a 

unificação com a CPB e com a luta geral dos trabalhadores via CUT. Então a 

UNATE nunca se recusou a ir à CPB, a sair da luta interna da CPB pela mudança 

nos seus estatutos, a filiação à CUT, etc. Nós nunca priorizamos a construção 

exclusiva da UNATE.  

SCPF: Ou seja, não era um projeto rupturista, neste sentido... 

NRS: Isso... era um projeto... quase que uma alternativa que em vários 

momentos, nos vários momentos de ascenso, exigia muitas vezes uma organização 

mais ágil, com outro tipo de estrutura, e a UNATE serviu para isso. Mas quando 

rapidamente a gente, e acho que o ascenso ajudou muito nisso, todos esses grupos 

de oposição se fortaleceram. E eu acho que há um fato importantíssimo dentro da 

CPB, que é a mudança de atitude do PCdoB, que reflete a atitude que ele tinha em 

relação à CUT. O PCdoB demora para se filiar a CUT. No momento em que o 

PCdoB decide se filiar à CUT, ele era uma força que apoiava a velha direção, com 

uma militância importante... na hora em que ele decide isso, aí desloca a correlação 
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de forças e a gente consegue, junto com o PCdoB, a UNATE e todos os grupos, filiar 

a CPB à CUT e transforma-la em CNTE.A partir daí você pode até chamar da fusão 

da UNATE com a CPB. 

SCPF: Esses debates foram muito intensos, foram vários congressos... 

NRS: Muito intensos... congresso todo ano. CPB (não sei se ainda tem), 

congresso todo ano, cada dia num Estado do país, e a gente viajava pra todo lado, 

e, nesses congressos, as correntes funcionavam independentemente. Não é que 

você tinha... a UNATE vai entrar unida, porque, na verdade, as questões principais 

que a UNATE defendia eram questões comuns a todos esses grupos de esquerda. 

Na verdade, o eixo era: se filiar à CUT, a gente consegue. Por isso que eu digo a 

atitude do PCdoB (não sei se você vai entrevistar algum deles?) quando decide 

mudar de lado, digamos assim... largar o Zaneti e juntar–se ao grupo da UNATE a 

gente consegue criar uma outra entidade. CPB e UNATE se juntam e se fundem 

numa outra entidade. 

SCPF: Agora, a Convergência sempre foi parte de um setor crítico e 

minoritário no interior da CUT, embora expressivo. Como se davam as relações com 

as outras forças políticas? Esse bloco de oposição era coordenado conjuntamente?  

NRS: Você tinha, tirando o grupo majoritário, que dirigiu a APEOESP, e eu 

acho que dirige até hoje, grupo que, inicialmente, está vinculado à Articulação dentro 

do PT, à direção majoritária, à corrente majoritária da CUT, as oposições. O que 

sobrava, conseguíamos nos unificar. A Convergência tinha um papel fundamental 

nesse processo, porque era a corrente mais forte, eu diria. A atitude de unificar os 

outros grupos levou a que a gente fizesse chapas unificadas, sempre sem o PCdoB, 

que fazia sua própria chapa. Mas a gente fazia chapas unificadas da oposição e 

conseguíamos nos unificar. Nesse processo da APEOESP a Convergência teve um 

papel importante. Tanto que eu fui candidato a presidente de várias delas e o 

Bauer, seu orientador, que representava outro setor importante da oposição, durante 

muitos embates, ele era o vice-presidente. E nós fazíamos uma boa dupla, porque 

dávamos essa batalha. Não sei se você vai entrevista-lo. 

SCPF: Esse período está marcado por um intenso debate político, todo o 

processo da queda da ditadura. Eu gostaria de saber o seguinte: além das questões 

salariais e de condições de trabalho, havia debates sobre as políticas educacionais, 

em sentido estrito? 
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NRS: Sim, sim... que depois, nos congressos, a gente atuava cada corrente 

com as suas teses e essas teses abordavam a questão educacional. Havia um 

debate intenso. A Convergência chegou a criar, aí já no PSTU, se não me 

engano, uma revista de educação, não sei se você conheceu ela: ―Desafios na 

Educação‖. Editamos cinco números, tamanha era a contribuição e o debate que já 

existia aí. Já havia um acúmulo, uma massa crítica que permitia editar uma revista. 

Isso no interior da Convergência. Isso era assim porque esse debate existia também 

com as outras correntes. Quer dizer, as visões da educação, as questões de 

avaliação da escola, as questões de municipalização, enfim toda a proposta, toda a 

política do governo, do neoliberalismo para a educação. Nós tínhamos um debate 

intenso sobre isso, que acompanhava também o debate salarial. O mote de 

melhores condições de vida, trabalho e ensino vinha, ele vinha sempre junto. Eu não 

me lembro se chegou a ter congressos exclusivos orientados pela APEOESP ou 

pela CPB. Eu me lembro de ter ido a um congresso para fazer a discussão 

educacional especificamente. Apresentei um trabalho, mas não me lembro se esse 

congresso era da CPB. 

SCPF: Nós tivemos nesse período, nos anos 80, as conferências nacionais de 

educação, que inclusive antecederam toda a elaboração para a Constituinte... 

NRS: Exatamente. na LDB... Essas conferências, em geral, eram organizadas 

pela entidade nacional. O Zaneti teve um papel importante nessa discussão no 

Congresso. Em uma delas eu me lembro que fui apresentar um trabalho. Mas aí já 

não sei se era... não sei se era dessas conferências, que já eram estruturalmente 

vinculadas à entidade, não eram independentes. Mas, sempre houve um debate 

educacional intenso na categoria. 

SCPF: Em 1987, segundo levantamento que nós fizemos, foi criado um 

Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública, e que cumpriu justamente esse 

papel de formulação de propostas para a Assembleia Nacional Constituinte.  

NRS: Para a Constituinte, exatamente. 

SCPF: Aparentemente, pelos nossos estudos, embora houvesse muita 

polêmica na vida sindical mais cotidiana, no tema educacional, aparentemente, 

havia uma base de acordo. 

NRS: Isso... havia mais acordo.  

SCPF: Isso é verdadeiro? É correta essa interpretação? 
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NRS: Isso é verdadeiro. O problema das verbas, isso tinha acordo. Os 

problemas de uma gestão mais democrática na escola, quer dizer, havia uma visão 

da educação e de uma política educacional bastante consensual entre os 

professores. A luta, a briga maior era no terreno político mesmo. Refletia a luta e a 

briga, a discussão, em outras instâncias políticas desse momento, no PT, na CUT e 

em outros organismos. Mas no terreno educacional sempre houve... a CPB, ela 

prezava muito isso, ela tinha toda uma discussão, tinha resoluções e ali era fácil, o 

congresso corria fácil, não era tão ―ranhento‖, com muita luta, com muita discussão... 

Tinha discussões, às vezes, de nuances dentro de um princípio geral comum.     

SCPF: E esse pode ter sido um elemento, inclusive, que ajudou a manter 

essa unidade?  

NRS: Sim. Possibilitou depois a unificação, sem grandes problemas.  

SCPF: Por que, diferentemente de outras entidades, em que se formaram, às 

vezes, duas federações ou até mais, os trabalhadores em educação mantiveram 

uma unidade nacional... 

NRS: Isso. Primeiro, porque havia uma consciência grande de ter um 

organismo nacional. A CPB já tem uma idadezinha, já... mais velha do que a minha 

própria militância no setor, ela já vinha com essa tradição. E essa consciência da 

necessidade desse organismo e da intervenção no Congresso Nacional e a 

unificação das lutas, é que foram facilitando. Então, eu acho que você tem razão de 

dizer que o grande acordo em torno da visão educacional nos permitiu unificar as 

entidades, sem problema nenhum após a filiação à CUT. 

SCPF: Os debates sobre a filiação a CUT, pela sua descrição, polarizaram 

então a categoria ou setores de vanguarda da categoria durante muitos anos. 

Porque era tão importante filiar à CUT? 

NRS: Porque a CUT significava a visão do Novo sindicalismo. A proposta 

sindical que a CUT tinha, ela revolucionava a estrutura sindical nacional. E essa 

proposta a gente queria nos professores também. Aí tínhamos que entrar nessa 

entidade que existia. Essa foi a nossa atitude inicial, a mudança da nossa entidade 

que já existia. Chegamos a criar outra, mas sempre sem abandonar essa ideia, de 

fazer uma mudança por dentro da própria entidade. Depois foi acumulando e 

acabamos criando uma terceira entidade. Mas a filiação à CUT era vista como uma 

estratégia decisiva para a continuidade da luta dos professores e da democracia nos 

sindicatos. Tinha a ver com a luta contra a estrutura sindical também. E aí, já 
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refletíamos o processo nacional, digamos assim. A divisão que existia no movimento 

sindical, CUT de um lado, CGT de outro, enfim, as várias confederações de 

trabalhadores... E hoje, muito mais, depois se dividiu mais ainda. Quer dizer, aquela 

base de acordo comum que permitia manter, imagina, dos anos 90 para cá, 

sobretudo depois que o Lula assume, isso vai deixando de existir, esse grau de 

unidade, e vai levando à formação de outros grupos. 

SCPF: Para alcançar a hegemonia na CPB e transformá-la em CNTE, os 

setores majoritários da CUT tiveram uma importância grande neste projeto. Naquele 

momento, esse setor majoritário da CUT ainda estava identificado com as premissas 

do Novo sindicalismo? O senhor citou algumas, como a democracia operária, a 

mobilização... 

NRS: Sim, sim. Isso... acho que até a ascensão do Lula e do PT ao governo. 

Aí começa a ter uma relação mais estreita com o Estado. Você tinha um ideário mais 

democrático, de mudança estrutural das coisas, não é? Para mim, a grande 

mudança se dá com o Lula no governo e a relação que a CUT tinha com esse 

governo. Vai perdendo a sua independência, a sua autonomia, uma coisa que tinha 

e prezava antes, por todas as correntes, inclusive a corrente majoritária. Uma vez no 

poder, eu acho que, diria assim, como é o mesmo grupo que entrou no governo e 

que dirige a CUT, havia aí uma espécie de atrelamento, se pode dizer, e isso foi 

levando à divisão da CUT. Mas até esse momento a gente conseguia, tinha uma 

visão estrutural, e o próprio estatuto da CPB, a gente foi mudando, devagarzinho, 

com muita polêmica também. Porque a direção proporcional nos sindicatos, uma 

bandeira que as oposições tinham, ela não foi assumida durante muitos anos pela 

corrente majoritária. Então, mesmo depois da consolidação, da conquista, a luta 

interna girou mais entre essa corrente majoritária e as minoritárias, as oposições, em 

torno de questões como essa. Ou seja, a eleição proporcional era uma discussão 

permanente, e principista, praticamente, pros dois lados. E isso marcava então as 

nossas divergências. Mas era no mesmo campo, entende? Não era no campo... eu 

aí já não militava no interior da CUT, então imagino que tenha sido em função desse 

atrelamento, que eu via de fora, uma discussão aí já de outro nível. 

SCPF: Os trabalhadores em educação tem um histórico de engajamento em 

lutas políticas e nesse período nós tivemos a campanha das diretas, a eleição do 

Tancredo, o Colégio Eleitoral, a disputa presidencial de 1989... Você se recorda 
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como isso se deu, se houve o envolvimento da categoria e em que medida isso 

ocorreu? 

NRS: Sim, sempre você tem uma coisa interessante. A categoria se 

posicionava a partir dos seus representantes, dos delegados. Você falou de uma 

moção que você achou numa dessas atas de congresso. Não havia resistência da 

categoria, dos delegados presentes, muito raramente, em votar algum apoio a 

alguma luta fora do país, a uma luta política fora do país, a alguma luta dentro do 

país, mas, em geral, às vezes, isso se chocava com interesses políticos dentro do 

próprio movimento, dentre os vários grupos, digamos assim, com visões políticas 

internacionais. Mas a categoria em si, os seus delegados, nunca teve repulsa a esse 

tipo de visão. Eram bem recebidas, discutidas, e como você disse, a categoria se 

engajava mesmo. Se engajava, até porque esses grupos que se organizavam dentro 

do sindicato tinham uma influência sobre determinada parcela do professorado. E 

essa influência permitia você ir conduzindo os professores à luta política. 

SCPF: Um aspecto diferencial na transição ou na fusão que dá origem à 

CNTE é que esta deixa de ser uma organização de professores e passa a ser de 

trabalhadores em educação. Havia mobilizações desses outros setores? Ou isso era 

mais um projeto da direção? 

NRS: Desde 78, você tem greves, tanto dos professores quanto do setor 

administrativo da escola, que tinha seus próprios organismos. Mas a ideia de unificar 

todos para ganhar força, numa única entidade, também vai ganhando força a partir 

da militância desses grupos, nesses outros sindicatos, nesses outros agrupamentos. 

E quando a gente consegue unificar, marcando uma diferença com a velha CPB, 

que só queria... e isso foi um debate intenso na velha CPB, que só queriam uma 

entidade de professores. Por isso eu te disse, a UNATE, União Nacional de 

Trabalhadores em Educação, que era sua missão juntar também o setor 

administrativo. Essa ideia, na medida em que ela vence, transforma a CPB em outra 

coisa, em outro organismo. Por isso a confederação nacional dos trabalhadores e 

não só dos professores. Foi um debate e o grupo que resistiu a isso foi o grupo mais 

dirigente da CPB, o grupo histórico, liderado pelo Zaneti. Mas aí, entre os grupos de 

oposição, grupos que vinham da CUT, já não tinha. Ao contrário, quanto mais 

unificado, melhor. Dentro da escola onde somos todos trabalhadores, uma greve na 

escola afeta todo mundo, não tem sentido você... Em geral quando tinha greves de 

professores, em seguida a gente ia buscar apoio dos secretários de escola, por 
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exemplo, que tinham sua própria entidade, dos funcionários da escola, e 

buscávamos unificar essas lutas, as campanhas salariais sempre unificadas, até 

mesmo com outros setores do Estado, do funcionalismo. Mas nunca se pensou em 

criar uma entidade única do funcionalismo. Mas no setor sim, no setor da educação, 

sim. 

SCPF: Professor, como o senhor vê a relação entre o sindicalismo e a 

educação? Em que sentido e medida os sindicatos podem contribuir na formulação 

de políticas educacionais e no pleno exercício das atividades docentes? 

NRS: Rapaz, eu acho fundamental essa ligação. Como eu te disse, desde o 

começo da minha militância eu já via isso como uma necessidade. O sindicato 

permite um fórum de discussão mais amplo do que a própria escola, para a 

formulação dessa política, como você falou. Os congressos da educação ou os 

congressos que a gente tinha eventualmente, sempre com uma discussão 

educacional, isso permitia a nossa contribuição organizada para a formulação 

dessas políticas e a pressão sobre o governo, em geral, para que elas fossem 

adotadas. O percentual para a educação, por exemplo, é uma luta que foi 

permanente. O piso salarial do professor, até hoje, e outras questões de 

organização da escola, a própria discussão da avaliação, da municipalização, que 

mexe com a estrutura da escola. O sindicato permite que você agrupe forças e crie 

uma massa crítica para contribuir nesse debate. Seria diferente se cada escola 

fizesse a sua discussão e levasse à junção no sindicato, nas confederações 

nacionais, enriquece muito a discussão. A união faz a força. Muitas cabeças 

pensando. Então, sem dúvida, o sindicalismo, ele contribui bastante com isso, com a 

educação e o processo de formulação das políticas educacionais, sem dúvida. Até 

na organização da pressão sobre o Congresso. Eu lembro de ter ido ao Congresso 

como vice-presidente da UNATE, levar lá um pleito. Olha, esse é o nosso pleito, as 

nossas reivindicações. E isso era costurado amplamente no movimento sindical. 

Sem dúvida, é importante essa ligação. 

SCPF: O senhor gostaria de deixar mais alguma informação, alguma 

impressão que o senhor ache pertinente, relevante, para a pesquisa que estamos 

realizando? 

NRS: Eu só queria elogiar vocês pela pesquisa, porque eu acho 

importantíssimo registrar isso na memória. Eu te falei, desde que você falou comigo, 

eu comecei a pensar: Caramba! A minha própria memória sobre esses fatos está se 
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esvaindo. A memória é seletiva, ela vai deixando de lado coisas que você já não 

usa. Então isso estar documentado, isso estar de alguma forma... é fundamental. 

Acho que vocês, o Bauer, o Professor Severino, todos, estão de parabéns pela 

pesquisa. Eu, se puder contribuir, e depois você me apela, a gente pode ajudar em 

outro momento, em outra questão, mais pontual. Pode contar comigo. 

SCPF: Muito obrigado. 
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ANEXO IV - ENTREVISTA REALIZADA POR SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA 

FILHO (SCPF) COM O PROFESSOR ROBERTO FELÍCIO (RF) EM 11/04/2018, NA 

CIDADE DE SÃO PAULO/SP 

 

SCPF: Professor Roberto. Fale-nos um pouco da sua trajetória de vida. Por 

que o senhor se tornou um educador e sindicalista? 

RF: Eu nasci numa cidade do interior chamada Itapuí. Meus pais foram morar 

em Jaú quando eu tinha menos de um ano. Eu costumo dizer que sou mais jauense 

do que itapuiense. Meus pais tinham um projeto para os filhos que era fazer com 

que a gente se profissionalizasse. Eu fui estudar numa escola técnica em Jaú, que 

hoje é da reconhecida Fundação Paula Souza. Antigamente ela tinha padrão, tinha 

nível de ginásio, antigo ginásio. Eu tenho diploma de mecânico. Tenho formação 

técnica. Mas, eu confesso para você que eu não gostei muito, não. Na sequência, 

achei que aquilo não era bem o que eu queria. Eu fui fazer o colégio. Não era muito 

a perspectiva de criança de família pobre, naquele período. Minha perspectiva era 

passar pela Escola Técnica e a partir dali, ter uma profissão. Mas aí eu fui fazer o 

chamado curso científico, colegial, naquela época. Eu fiz o científico, não fiz a escola 

normal, que seria a escola de preparação de professores. E depois fui para a 

universidade. Eu tinha o sonho até de fazer arquitetura, mas as condições não eram 

favoráveis. Eu fui fazer o curso de Desenho e Plástica em Bauru, na antiga 

Fundação Educacional de Bauru, que agora é campus da Unesp, foi incorporada 

pela Unesp. E uma das opções que você tinha de campo profissional mesmo era o 

magistério. Eu tinha gosto pelo magistério, eu gostava, achava bonito ser professor. 

Eu não tinha essa perspectiva de ser um grande educador, mas era uma coisa que 

eu simpatizava. E sair do interior tinha um pouco daquela coisa. Eu me formei, já 

com vinte e um anos, na universidade e tinha a possibilidade de trabalhar, de pegar 

aula, de lecionar no interior. Mas tinha um pouco daquela coisa de se aventurar, de 

vir pra cidade grande e tal. Eu fiz o caminho de volta depois e hoje estou morando 

em Piracicaba. Mas eu fiz o caminho de volta mais tarde. Em 73 eu vim para São 

Paulo e fui lecionar numa escola de periferia, escola lá da região da Freguesia do Ó, 

na zona oeste de São Paulo. Pra não dizer que não tinha nenhuma atividade... você 

sabe que nesse período nós vivíamos um período de ditadura militar e você, no 

interior, não tinha muita atividade, inclusive estudantil. A universidade no interior era 

muito parada, tinha uma repressão nesse período muito forte e o movimento social 
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foi muito reprimido. Mas, aí eu comecei a lecionar aqui em São Paulo e tomei 

contato com uma realidade que era muito diferente da que eu vivia em Jaú. Esse 

bairro chamado Morro Grande, que eu fui lecionar, era um bairro pobre. A maioria 

dos nossos alunos eram filhos de trabalhadores de uma pedreira e tomei contato 

com uma realidade muito dura. Os meus alunos, uma boa parte, eram negros. E 

ouvia deles muitos depoimentos de quantas oportunidades em que eles eram 

parados na rua, que a polícia pedia documentos. Uma coisa que a gente sabe que 

existe até hoje. O fato das pessoas já serem suspeitas a partir da cor da pele. E 

aquilo para mim foi uma realidade muito chocante, era muito diferente daquela vida 

pacata no interior, na cidade de Jaú, que na época tinha uns cinquenta mil 

habitantes. Hoje tem uns cento e cinquenta, mas na época era uma cidade muito 

menor. E aí nós começamos a ver que tinha uma movimentação política, inclusive 

sindical. Em 77 e 78 nós começamos a ter, o que se pode chamar de, uma retomada 

do movimento sindical. Não retomada porque tinha parado, mas porque as 

condições eram muito duras. Mas começamos a ter alguns movimentos, greves na 

região de Osasco, greves na região do ABC, movimentações dos professores Brasil 

afora. Em 77, me lembro, veio um professor na escola em que eu trabalhava, um 

professor para coletar assinaturas para a antiga associação dos professores, antiga 

Apeoesp, fazer uma assembleia pra gente discutir as questões nossas, de salário, 

as questões de condições de trabalho, essa coisa toda. Eu me lembro que eu 

assinei o documento com certo receio, eu não era ainda um ativista. Mas aí em 78 

foi convocada uma assembleia, que não era da Apeoesp. Era de um grupo, 

digamos, de opositores, onde tínhamos a (depois eu passei a conhecer bem) 

praticamente todas as correntes de opinião que a gente enxerga até hoje. Gente que 

era ligada ao Partido Comunista, gente que era ligada ao PCdoB, gente que era 

ligada ao MEP, corrente a qual eu me liguei posteriormente, o Movimento de 

Emancipação do Proletariado. A Convergência Socialista, que hoje é o PSTU, mas 

agora tem um racha que era do PSTU, o grupo MAIS. A antiga Libelu, a Causa 

Operária, que na época não era o P...CO ainda, era só Causa Operária... que vieram 

se constituir posteriormente, como tendências internas do PT, com a criação do PT 

em 1980. E aí nós fomos para uma assembleia, em 78, na Câmara Municipal de São 

Paulo. Uma assembleia que não tinha mais do que duzentas pessoas. O magistério 

na época já era algo perto de duzentas mil pessoas. Nós éramos apenas duzentos, 

duzentos e cinquenta pessoas e resolvemos... votamos que nós faríamos uma 
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greve. E criamos um comando de greve. A greve foi conduzida por um comando de 

greve, porque a direção do CPP, que existe aqui em São Paulo, (você conhece o 

Centro dos Professores Paulista, certo?) e a Apeoesp, não assumiram a greve. 

Então, a greve foi assumida por um grupo de pessoas. Então nós nos reuníamos, na 

época, na Lapa, na região oeste. Na época eu trabalhava na região oeste. E ali na 

reunião a gente elegia algumas pessoas de acordo com o número de presentes, 

numa proporção ao número de presentes, que eu não me lembro qual era, e que 

constituía o comando de greve. Na zona norte de São Paulo tinha a mesma coisa, 

em cidades do interior como Campinas também. Então você elegia pessoas em 

assembleias regionais e constituía um comando de greve. Esse comando de greve 

foi quem dirigiu a greve de 78. Eu posso dizer que fui, digamos assim, conquistado 

para o movimento sindical nesse processo. 

SCPF: Essa, podemos dizer, foi uma característica, então, do chamado Novo 

sindicalismo? Novo sindicalismo, por isso, ou não? 

RF: Não. No caso nosso, acho que por isso. Mas se você pegar o caso do 

ABC, por exemplo, surgiram novas lideranças nesse processo. Na verdade, o 

sindicalismo nunca deixou de existir. Mas, com a ditadura militar houve muita 

repressão, muita gente foi presa, torturada, assassinada. Muita gente teve que sair 

do país. E os sindicalistas autênticos acabaram se refugiando em organizações e 

militando em algumas coisas em que era possível. Então, tinha movimento contra a 

carestia, movimento pela anistia... Nesse período já tinha muita influência nesse 

novo sindicalismo da Igreja Católica, das pastorais, da Pastoral Operária em 

especial, coisa que a gente veio a compreender depois. Eu não tinha muita visão 

disso, nesse período, em 78. Eu posso dizer que sabia ainda muito pouco, em 1978, 

isso foi em agosto. Em 79 nós repetimos a experiência de fazer outra greve, 

comandada por um comando de greve, sem nenhuma entidade formal assumindo. 

Mas, no começo de 79 tinha um evento. Nós fazíamos já pressão sobre a antiga 

Apeoesp para que ela se redemocratizasse, para que a direção viesse. Em 79, ela 

fez o gesto de vir. Por quê? Porque tinha o processo eleitoral. O CPP sequer fazia 

eleições. Aliás, o CPP não faz eleições diretas até hoje. Tem o que eles chamam de 

conselho superior, e o conselho superior é que elege a direção do sindicato, da 

associação. Aliás, eles não viraram sindicato, eles nunca pediram depois, quando 

nós passamos a ter o direito de sindicalização, com a Constituinte. Eles optaram por 

não fazer isso, diferente da Apeoesp. Mas, voltando para 79, nós tínhamos um 
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processo eleitoral. E nós constituímos uma chapa. Na época, tinha muita restrição, 

tinha que ser filiado há pelo menos três anos. Então, digamos assim, os grandes 

líderes deste período não puderam entrar na chapa porque não satisfaziam os 

critérios estabelecidos pelo Estatuto da antiga Apeoesp. 

SCPF: Eram mais jovens, tanto de idade quanto de tempo de categoria? 

RF: Não. Eu já tinha sete anos, mas eu não era filiado há três anos já, para 

poder entrar na chapa. Mas eu não era ainda uma liderança que já tivesse alguma 

expressão e, portanto, não fui chamado a participar dessa chapa. Mas, algumas das 

principais lideranças, eu posso citar o caso do Paulo Frateschi, do Gumercindo 

Milhomem, do Nelsinho, que você entrevistou, essas pessoas não compuseram 

aquela primeira diretoria de 79 por conta disso. Então, a chapa de 79 foi montada 

como foi possível, com pessoas que tinham importância. Não estou desqualificando, 

era também uma direção representativa, com lideranças daquele movimento, 

pessoas que fizeram parte do comando da greve de 78 e de 79, mas, muita gente 

que poderia estar, deixou de estar pelas condições e pelas exigências estatutárias. 

O que significou, depois a gente pode até tratar um pouco disso, que era uma 

direção que tinha certas fragilidades também. Ela não era cem por cento no sentido 

de... se nós tivéssemos a oportunidade de escolher livremente, muitos participariam 

da chapa, mas outros, talvez não, em favor de outros que foram obrigados a ficar de 

fora. Aí, outro grupo menor, pouco expressivo, resolveu se candidatar também e a 

antiga direção dos pelegos se dividiu em duas. Tinha um advogado, Raul Schwinder, 

que era, digamos, chefe do departamento jurídico da Apeoesp. Se brincava na 

época, dizendo que, em geral, as associações tinham um departamento jurídico. E, 

no caso nosso, era um departamento jurídico que tinha uma associação na mão. E 

tinha a direção dos antigos, acho que era Nascimento, um deles, e eles decidiram 

fazer outra chapa. Então nós tivemos quatro chapas. Mas, para você ter noção da 

representatividade daquela chapa, que era originária do comando de greve, ela 

ganhou a eleição, acho, que com oitenta e cinco por cento dos votos. Não estou 

bem certo, mas foi uma coisa assim. Com certeza, mais de oitenta Por cento dos 

votos. E que passou a dirigir a Apeoesp. E aí tinha, volto a dizer também, como era 

uma chapa unitária, ela tinha um pouco de tudo. Então tinha o representante da 

Convergência Socialista, o da Libelu, tinha os chamados independentes do MDB, 

que depois em 80 virou PMDB, mas era o antigo MDB, que abrigava parte dos 

independentes. Que voltou agora a ser MDB. E que abrigava, inclusive, muita gente 
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da esquerda. Mesmo em 78 nós fizemos campanha para aquele grupo dos jovens, 

dos chamados autênticos do MDB. Me lembro que a gente fez campanha para esse 

povo, que era o possível fazer. Então nós ganhamos a direção do sindicato. Uma 

das coisas que nós fizemos no primeiro congresso, e nós já tínhamos feito dois 

encontros anteriores a isso, uma das coisas que a gente fez no congresso, 

imediatamente seguinte à vitória eleitoral, foi criar um conselho estadual de 

representantes da Apeoesp. Exatamente nos moldes do que tinha sido o comando 

de greve. O conselho se baseava numa experiência objetiva. A subsede Campinas, 

que era um comando de greve, virou subsede. Aqui na capital não tinha status de 

comando de subsede, a gente chamava de regional. Tinha regional oeste, norte, sul, 

sudeste... Na leste era uma só. Agora está subdividida. E, a partir do seguinte: os 

professores, na regional, elegem conselheiros, não mais numa assembleia, mas 

com o voto direto na urna, e compõe o conselho estadual de representantes da 

Apeoesp, uma instância superior à própria diretoria. Então você tem a diretoria, tem 

o conselho estadual de representantes, tem assembleia e tem o congresso. Para 

certas coisas, a soberania do congresso. Quem muda o estatuto, por exemplo, é o 

congresso. Quem decide sobre campanha salarial já é a assembleia. Não precisa 

chamar congresso para isso. Da mesma forma que em São Paulo nós fazíamos 

isso, você tinha uma movimentação nos outros Estados do país. No Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Pernambuco, no Brasil todo. Em 78 nós tivemos greve, não sei te 

dizer agora, precisar, mas nós tivemos greve em vários Estados. Eu acho que em 

Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco. Me lembro bem desses, mas tivemos outros 

Estados também. No sul, tivemos Paraná, Rio Grande do Sul. Em 79, a mesma 

coisa. Então o chamado novo sindicalismo no interior da educação, entre os 

professores, ele acompanha o movimento do sindicalismo brasileiro, então, e que 

cria referência importante. Não preciso eu te dizer isso. São Bernardo vira uma 

referência importante desse chamado novo sindicalismo e surge uma figura que se 

torna, e se tornou, também não vou ficar aqui descrevendo para você, o papel do 

Lula. Mas virou para nós uma referência. Ao mesmo tempo em que nós fazíamos, 

digamos, sindicalismo, nós nos metíamos na discussão nos Estados. Deixa eu falar 

da questão nacional. Nós começamos também a dialogar com nossos colegas do 

Brasil. Em 78 nós já fizemos um encontro, deixa eu ver a ordem agora... acho que o 

primeiro encontro foi em Minas Gerais, depois 79 foi em São Paulo. Pode ser que a 

ordem seja inversa, mas acho que foi assim. Em BH, depois São Paulo e depois 
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fizemos o terceiro encontro, já em 80, em Recife ou Olinda, em Pernambuco. E 

criamos a UNATE, a União Nacional dos Trabalhadores em Educação. 

SCPF: O senhor me permite interromper? Só antes de chegar na UNATE, 

uma pergunta que me parece importante. E a CPB, que já existia nesse período? O 

senhor descreveu um período de intensas mobilizações do professorado e 

processos organizativos mais amplos acontecendo, e que evidentemente, colocaram 

a discussão da necessidade de uma unidade nacional. Mas, como era a atuação da 

CPB nesse período? Como o senhor descreveria? 

RF: Só antes de falar disso, porque acho que nós vamos nos demorar mais 

nesse aspecto, deixa eu só observar para você que, enquanto nós fazíamos 

sindicalismo, a gente foi se metendo na vida política também. Ou porque muitos de 

nós já éramos militantes de organizações, como eu citei, no meu caso, o MEP, ou 

por alguma outra razão também, mesmo quem não era. Então isso levou a maioria 

das lideranças dos professores no Brasil a participar da fundação do PT, em 1980, 

puxado, evidentemente, por essa grande liderança e o papel que o Lula teve na 

fundação do PT. E, ao mesmo tempo, nós compreendíamos a necessidade de 

dialogar com os demais trabalhadores. Então, em 79 nós fomos fazer a entrega de 

produtos alimentícios, de gêneros de primeira necessidade, em Vila Euclides, 

quando teve a greve dos metalúrgicos. E começamos a nos articular também, a nos 

aproximar também, a dialogar. O que nos levou, também em 83, a participar da 

fundação da CUT. Então, nós não fomos escolher depois uma central, nós 

participamos de todo o processo de articulação que levou à criação da Central Única 

dos Trabalhadores: os Enclats, Encontros da Classe Trabalhadora nos Estados, os 

Conclats, Congressos da Classe Trabalhadora, e que depois levou a uma situação 

em que alguns não queriam, achavam que era muito cedo criar uma central sindical. 

Mas, nós achávamos que estava na hora, a proposta era criar, e daí o nome CUT, 

Central Única dos Trabalhadores, porque era uma vocação de ser uma entidade 

unitária. Nós queríamos construir com todo mundo. Nesse processo, tinha aqui o 

Joaquinzão, dos metalúrgicos, também participando, e a gente apostava que dava 

para fazer junto. Eles acabaram saindo fora e nós resolvemos criar a CUT. Então, a 

Apeoesp foi a primeira entidade daqui do Estado de São Paulo a formalizar em 

assembleia... não que os outros também não, porque os outros, os metalúrgicos, o 

sindicato dos médicos, bancários, engenheiros, todos vieram nesse processo juntos, 

os rurais e tal. Mas, por coincidência, a gente criou a CUT em agosto e a gente tinha 
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um congresso que seria realizado na cidade do Guarujá, aqui no litoral paulista, em 

novembro. E a gente já formalizou a filiação. Do ponto de vista formal, parece-nos, 

nos registros da CUT, que foi a primeira entidade a se filiar. Agora, vamos voltar 

para a CNTE. Então, aí, ao mesmo tempo em que fazíamos essa articulação com os 

demais sindicatos de trabalhadores, nós conversávamos, dialogávamos com o Brasil 

todo. Nós sabíamos que tinha uma entidade chamada CPB. Só que essa entidade, 

CPB, ela não teve nesse período, nas greves de 78 e 79, nenhum papel. A CPB era 

uma entidade mais com caráter associativo, ela não tinha um caráter sindical. Ela 

tinha essa coisa de Confederação de Professores do Brasil, mas, para discutir as 

questões de educação, a gente tinha conhecimento, fazia já os seus congressos. 

Mas ela não tinha uma identidade com isso aí. O que representava aqui no Estado 

de São Paulo, por exemplo, essa linha de pensamento da antiga CPB, era o CPP, 

aqui de São Paulo, e aquela Apeoesp anterior a nós. Aquela Apeoesp que era uma 

entidade que não organizava a luta política, era uma entidade associativa, 

recreativa... Tinha lá um médico para dar atestado médico, essas coisas. Então nós 

achávamos que a CPB não era o nosso caminho. Nós não tínhamos que ir pra 

dentro da CPB. Por isso nós fizemos esse movimento do encontro em BH, do 

encontro em São Paulo, e fomos para Recife e criamos a UNATE, União Nacional 

dos Trabalhadores em Educação. Trabalhadores em educação já tinha, digamos, 

essa concepção de ir além dos professores, de ir além dos docentes, de unificar 

todo mundo. Porque inclusive, em alguns casos, participaram desse processo 

conosco também, entidades que já representavam funcionários nos Estados ou 

entidades específicas de funcionários. Acontece que aí teve... nós tínhamos disputa 

política, acho que nós não constituímos a melhor direção. Havia um certo 

reconhecimento no Brasil que a Apeoesp, porque já era uma entidade muito 

poderosa do ponto político, mas ela já se apresentava como uma entidade que tinha 

um certo poder de estrutura, também. E, numa dessas, você sabe que a estrutura 

ajuda muito. Estrutura a serviço da luta política é uma coisa fantástica. A estrutura 

pode não servir para nada na mão de uma direção pelega, de uma direção que não 

quer fazer a luta, que não quer organizar. Mas, quando você quer organizar, você ter 

estrutura para isso é importante também. Mas, tinha veto, porque tinha contradições 

no Brasil. Nós constituímos uma direção, a meu ver, uma direção que não conseguiu 

dar conta, não porque não fossem boas pessoas, não fossem pessoas combativas. 

Mas teve restrições à participação de algumas pessoas também, teve um episódio 
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muito específico aqui de São Paulo. Depois se for o caso a gente volta, acho que 

talvez não seja muito interessante, por ser uma visão muito específica. 

RF: Mas, essas restrições, eram a pessoas ou a algum grupo político, 

especificamente? 

RF: Inclusive de pessoas, por conta de um episódio que nós tivemos aqui em 

São Paulo. Mas também, alguns dos que participaram do processo da UNATE, já 

também levantavam restrições de que seria esse o caminho. Será que não é melhor 

a gente ir para dentro da CPB? Então, já houve na criação da UNATE essa disputa. 

Não tinha consenso. E as pessoas acataram o resultado do congresso da UNATE, 

mas aí, também provocou, a criação da UNATE, provocou na direção da CPB: Opa! 

Tá vindo uma coisa aí. Nós precisamos dialogar, quer dizer, alguém que pode tomar 

o nosso lugar. Acho que fizeram esse raciocínio. Aí entra o Hermes Zaneti e também 

o Thomaz Wonghon. O Hermes Zaneti cumpriu um papel importante, por que acho 

que ele foi sensível e teve percepção e buscou o diálogo também. Então iniciou-se 

um processo, do qual eu não participei, então eu não sei te dizer detalhes, acho que 

nesse caso aí, o Gumercindo aqui de São Paulo poderia te dar mais detalhes, mas 

acho que o próprio Wonghon... Claro que na visão deles, eles não participaram 

desse movimento a que eu me referi até agora. Mas, começou a ter um diálogo. No 

encontro seguinte da UNATE, se eu não me engano foi, em Minas Gerais ou em 

Goiás, nós começamos a conversar e começamos a perceber: Olha, acho que esse 

negócio da UNATE não vai vingar. Talvez o melhor movimento seja irmos para 

dentro da CPB. O presidente que você falou agora há pouco, que já faleceu... 

SCPF: Niso Prego, de Goiás. 

RF: Niso Prego, de Goiás... ele era um dirigente do antigo CPG, que tinha 

uma liderança já importante nesse período, e também o Delúbio Soares. Em Minas 

Gerais você tinha uma liderança importante. Vários. Tinha o Carlão. O Dulci, que 

veio trabalhar com o Lula. Você sabe quem é o Dulci. E o Gumercindo aqui em São 

Paulo. Nós, aqui em São Paulo. Estou falando do Gumercindo porque já era o 

presidente, em 81. Depois eu volto um pouco para esse período da Apeoesp, como 

foi o período da transição de 79 para 81. Começou a ter esse diálogo e nós, aqui em 

São Paulo, discutimos o seguinte: Vamos para dentro da CPB numa perspectiva de 

transformação da CPB numa instituição com o nosso viés político, uma instituição de 

natureza sindical. Minas entendeu também por esse caminho e bom... e isso 

cresceu, nós nos filiamos. Aí claro que foi dialogando com Hermes Zaneti, no 
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sentido de democratizar, de aceitar mudanças no estatuto, de criar o conselho 

nacional das entidades filiadas, de fazer uma transição... para o qual eles foram 

sensíveis. Volto a dizer então o seguinte: Ainda que o Hermes Zaneti venha de um 

movimento sindical, de um movimento que não era de caráter sindical até, ele teve 

essa sensibilidade, ele abriu para que a CPB se transformasse numa instituição 

mais combativa, de caráter sindical. Nós nos filiamos, o CPG se filiou, a UTE de 

Minas Gerais, a Apeoesp. Chegou um momento em que nós tínhamos uma única 

entidade no Brasil que não era filiada à CPB, se não me engano, o Maranhão. 

SCPF: E a UNATE se encerra sem um congresso, sem nada? Foi um 

processo, digamos, político, que ocorreu? 

RF: Agora eu não me lembro se nós chegamos a ter uma decisão formal em 

congresso ou se foi uma reunião de representantes daqueles que tinham fundado a 

UNATE. Esses detalhes eu não sei te dizer também, não. Mas a UNATE deixou de 

existir. Eu diria que a UNATE, praticamente, ela não chegou a ganhar corpo. Ela 

cumpriu e, quero registrar muito isso, um papel fundamental. Não fosse a criação da 

UNATE, talvez o processo de abertura da CPB fosse um processo muito mais lento. 

Então a UNATE provocou na direção da CPB a necessidade de dialogar. Tem novas 

forças políticas na parada, tem algo acontecendo, nós precisamos conversar.  

SCPF: Além de abrir o debate de concepção sobre uma entidade de 

trabalhadores em educação e não restrita ao professorado. 

RF: Isso, sobretudo isso. Num primeiro momento, veja, esse foi um passo um 

pouco mais lento. Porque entre eles também tinha muita divergência. Mesmo no 

campo da esquerda. O PCdoB, por exemplo. Já, quando nós fomos para dentro, 

tinha a APLB, suas principais lideranças eram do PCdoB. O PCdoB estava dentro do 

MDB, e tinham muito diálogo Brasil afora, via MDB. Então, no começo, o seguinte: 

não tem acordo em filiar. E nem nós também impusemos como pré-condição que 

tinha que ser filiada à CUT. Até porque, veja, nós já estávamos fazendo esse 

movimento mesmo antes da fundação da CUT. Esse período foi o período de 81, 82. 

Na medida em que a UNATE, criada em 80 não vingou, em 81, 82, nós já fazíamos 

esse movimento e fomos para dentro da CPB. Com a abertura do estatuto, para 

democratizar, para fazer com que os congressos fossem soberanos, não fossem só 

conferências de educação, fossem congressos de natureza sindical. Onde a disputa 

sobre o novo estatuto se desse. Onde não tivesse acordo, garantir que houvesse a 

disputa e que ia pro voto, e que o que fosse votado valia. Teríamos decisões de 
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maioria, coisa que não era da experiência da antiga CPB. Bom, aí, claro que dentro 

da nossa visão desse novo sindicalismo, uma das primeiras coisas que a gente fez, 

já depois da fundação da CUT, em agosto de 83, no primeiro congresso seguinte da 

CPB, em janeiro de 84, nós fomos defender a tese de que a CPB tinha que se filiar à 

CUT. Tinha, no Rio Grande do Sul, lideranças que não eram cutista. Tomaz 

Wonghon, Hermes Zaneti, as lideranças do Rio Grande, não eram. Acho que Santa 

Catarina também na época ainda não era. Paraná acho que não era, APP. Alguns 

Estados do Nordeste, o Norte. Mato Grosso acho que já era. Goiás também já tinha 

essa perspectiva, mas os outros não. E, mesmo aqui em São Paulo, não era cem 

por cento, porque o PCdoB, por exemplo, tinha influência aqui, tinha delegados, em 

parte porque a Apeoesp passou a ter o caráter de ser uma entidade muito 

democrática. O processo eleitoral permitia que todas as forças se fizessem 

representar. Não é porque tinha proporcionalidade. Mas é porque, como o nosso 

comando de greve virou o conselho, quem tinha representatividade nas regiões se 

elegia para o conselho. Então o conselho era uma força que, na prática, tinha 

proporcionalidade, todo mundo tinha presença. Dois terços da delegação da 

APEOESP eram favoráveis à filiação, um terço não era. Nós perdemos no 

Congresso de 84 e conseguimos a filiação, pulando aí um pedaço da história, 

finalmente, em Brasília, em janeiro de 1988, quando o presidente era o Tomaz 

Wonghon, e o pessoal do Rio Grande do Sul fez esse movimento. Nós podemos 

também admitir que foi um movimento tático, o que passou pela cabeça deles cabe 

a eles também dizer, mas eles tiveram percepção de que: Olha, não vai ter mais 

jeito aqui. Então, eles também acabaram se somando, quer dizer, no mínimo eles 

não criaram obstáculo para que a tese de filiação fosse vencedora. E, por uma 

diferença pequena de votos, nós conseguimos a filiação em 88. Essa direção que 

tinha sido eleita, porque você tinha o congresso anual, mas a eleição não era anual. 

Então, a chapa do Tomaz Wonghon, que já tinha participação nossa. Então nós 

temos que admitir também que eles tiveram essa característica. O Gumercindo já 

integrava a direção da CPB antes da chapa que foi eleita em 87, acho que em 85 ou 

83 ele integrou a direção. Então, eles absorveram, eles possibilitaram que essas 

novas forças que vinham para dentro da CPB se expressassem, inclusive, na 

direção. Mas, a chapa eleita em 87, era de maioria não cutista ainda. Liderada aí 

pelo Tomaz Wonghon. Se não me engano foi nesse ano que o Hermes Zaneti saiu. 

Ou tinha saído dois anos antes. Acho que o Tomaz Wonghon foi eleito já para o 



LXXIV 
 

segundo mandato, em 87. Mas eu não tenho certeza. É algo a ser apurado. E 

depois, em 89, aí a gente já reafirmou, porque ainda, evidentemente, havia forças 

contrárias, mas a gente reafirmou. O PCdoB desistiu inclusive da tese de não 

filiação. Mas, eles próprios, mais tarde, não me lembro exatamente em que ano, a 

corrente sindical que o PCdoB representava, a Corrente Sindical Classista, que eles 

criaram fora da CUT, resolveram, mais tarde, vir para a CUT. Mas, então, eu até tive 

uma participação importante no Congresso deles no Rio de Janeiro. Eu tive uma 

participação importante não, desculpe. Nós, da CUT, tivemos, porque eles 

convidaram. O Jair Meneguelli foi para o Rio de Janeiro, representando a CUT, e eu 

fui representando a nova entidade. Porque nós aí mudamos o nome, e eu fui 

representando a CNTE no congresso da CSC, quando eles resolveram vir para 

dentro da CUT. Mas em janeiro de 89, nós reafirmamos a filiação à CUT, e o campo 

cutista elegeu, pela primeira vez, uma direção de maioria cutista. Esse pessoal veio 

para a CUT, o Tomaz Wonghon. Mas a chapa de 87 ainda não era de maioria 

cutista. Nós filiamos em 88 e, em janeiro de 89, já com maioria, por volta de 70 por 

cento da chapa era de simpatizantes da CUT, das organizações que estavam 

filiadas à CUT. E foi quando eu fui eleito presidente, o primeiro presidente eleito da 

CUT. O Wonghon tinha vindo para o campo da CUT, foi um presidente cutista 

também, não vamos tirar dele essa... 

SCPF: Foi a metade do mandato, pelo menos. 

RF: É, pelo menos metade do mandato. 

SCPF: Uma pergunta, professor. O senhor descreveu aqui uma intensa 

disputa política em torno do tema da filiação à CUT. O que o senhor considera que 

foi determinante para que a CUT alcançasse a hegemonia na CPB? 

RF: A CUT, a partir da sua criação, ela foi se firmando como uma entidade da 

classe trabalhadora, dos maiores sindicatos do país. Ela se tornou, de pronto, uma 

grande força sindical. Porque, do outro lado, o pessoal que tinha rompido o processo 

dos Conclats e não veio, tipo o Joaquinzão, aqui em São Paulo, mais tarde o 

Medeiros, o povo do PCdoB que dirigia, agora não sei precisar quais os sindicatos, 

mas tinha influência na direção de entidades sindicais. Eles não só se tornaram 

minoria, como passaram a ter desentendimento entre eles. Tanto é que uma parte 

desse pessoal criou a CGT, mas teve outra parte que também não concordou nem 

com isso. O PCdoB, num dado momento que eu não sei precisar exatamente qual, 

também passa a não se identificar mais com o campo pelego. Não podemos dizer 
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que o PCdoB eram sindicalistas pelegos. Mas eles tinham certa proximidade com 

esse pessoal, e às vezes, até para combater os sindicalistas do PT, ele se juntavam 

mais, se aproximavam mais dos pelegos. Mas eles resolveram também criar uma 

identidade própria, sentiram que não tinham força política para criar uma central 

sindical, então criaram uma coisa chamada Corrente Sindical Classista. 

SCPF: E entraram de maneira organizada na CUT. 

RF: Mais tarde. Mais tarde vieram. Quando eles fizeram o encontro, se não 

me engano, em janeiro de 90, 91, a CSC já fez o seu encontro que decidiu vir para a 

CUT. Claro que já tinha conversas com a cúpula da CUT, tanto que o Jair 

Meneguelli foi participar desse encontro, fazer uma das mesas. E, na CPB, um 

pouco a meu contragosto, quero admitir, eu não tinha muita simpatia não. Nós 

decidimos que nós enviaríamos um representante para esse encontro, porque eles 

convidaram. E dentro da CPB eles tinham assento. Tinha a menina lá de Alagoas, 

da Bahia, das entidades do Amazonas, esses dirigentes foram contemporâneos 

meus, quando eu fui presidente da CNTE. E eles convidaram. Aí a direção discutiu 

se iria ou não. Eu mesmo não tinha muita simpatia, mas, nós decidimos que iríamos. 

Eu, independente de simpatia pessoal, quando tem decisão política, cumpre-se a 

decisão política. Eu viajei para o Rio de Janeiro para participar desse processo e 

também tive a oportunidade de me dirigir a eles. E o que nós decidimos aí foi fazer a 

conclamação para que eles de fato viessem para CUT. E tomaram a decisão de vir. 

Vieram de maneira, portanto, organizada. 

SCPF: Esse período, professor, é um período de intensas mobilizações no 

país. Nós tivemos a queda da ditadura, tivemos a campanha das Diretas, a eleição, 

por via indireta, do Tancredo no Colégio Eleitoral... 

RF: o pluripartidarismo a partir de 78, 79... 

SCPF: A Constituinte, o processo pré-constituinte, até chegar à campanha do 

Lula em 1989. De certa maneira, esse processo político todo não foi o fermento que 

fez com que se consolidasse essa hegemonia cutista? Como o senhor vê essa 

análise? 

RF: A orientação de sermos organizações de massa, organizações 

combativas, organizações de luta, o fato dos maiores sindicatos do Brasil terem se 

filiado, formalizado o pedido de filiação a CUT, transformou, de fato, a CUT numa 

organização de referência. Ela passou a ser, então, não sei até que ponto para a 

base, para a grande massa de trabalhadores, mas a vanguarda reconhecia. A CUT 
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passou a ser um pouco do que era, do que tinha sido o início do movimento sindical 

no Brasil. A experiência de organizações sindicais no Brasil se dá desde o início do 

século passado. A criação da COB, que foi muito influenciada pela vinda dos 

imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, digamos, a CUT é uma herança do 

que tinha de melhor no sindicalismo, da história do sindicalismo brasileiro. 

SCPF: Tivemos as greves gerais no governo Sarney. Em 1989, muitas 

mobilizações... 

RF: Nunca fizemos uma greve geral que teve adesão de cem por cento. Nós 

sabemos a dificuldade de fazer uma greve geral, num país enorme territorialmente, 

um país de grande complexidade, em um país em que o nível de consciência 

política, também da grande massa, era muito baixo. Mas a CUT acertou. Quando a 

CUT chamou a greve contra o Plano Verão, aquela greve que a gente fez, tinha o 

símbolo, foi um tubinho de protetor solar, era a greve verão, greve contra o Plano 

Verão, a greve não teve adesão de mais do que vinte por cento. A greve foi muito 

difícil, mas ela foi acertada, porque isso foi criando uma identidade. Onde é que está 

o sindicalismo combativo? Onde é que está o povo que me defende? Então, o 

seguinte, teve o trabalhador, ele não fez a greve: mas, eles estão certos. Eu não vou 

fazer. Porque o cara tem medo, tem medo de ser mandado embora, tem problemas 

de consciência política também, mas ele foi identificando: ―Olha, o povo que briga 

por mim é esse aqui‖. Até porque, quem chamava os bancários para a greve era a 

CUT. Era a CUT que chamava o bancário para a greve, mas quem ia lá falar: ―a CUT 

aprovou e está te chamando para a greve‖, era a diretoria do sindicato dos 

bancários, que era uma referência, e é, até hoje, uma referência importante. Os 

bancários só vêm pra greve se o Sindicato dos Bancários estiver chamando, junto 

com a CUT. A CUT não é uma coisa isolada dos sindicatos, a CUT é como se fosse 

uma grande federação. A gente tem até uma discussão sobre sindicalismo orgânico, 

essas coisas. A CUT não era e ainda não é, diferente das experiências de outros 

países, em que o trabalhador se filia diretamente à Central. Aqui, a nossa 

experiência é diferente. Os professores se filiam na Apeoesp, a Apeoesp é filiada à 

CUT. Eu, como professor, não me filio diretamente. Você sabe que tem experiências 

no mundo em que a filiação se dá diretamente?  

SCPF: O debate da liberdade sindical, da pluralidade, Convenção 87 da OIT. 

RF: Que são todas essas bandeiras, pluralidade, unidade sindical no lugar da 

unicidade, quer dizer, liberdade e autonomia, que os trabalhadores se organizem da 
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forma que querem. Mas a gente sabe que, na prática, boa parte dos sindicatos 

filiados à CUT, por exemplo, continuaram cobrando imposto sindical. Nós votamos 

que somos contra o imposto sindical. Por quê? Algumas entidades conseguiram 

substituir a sustentação financeira através de outros mecanismos e abandonaram o 

imposto sindical. No caso do funcionalismo público, como nós éramos impedidos, 

nós só conquistamos o direito formal de organização sindical em 88, com a 

Constituinte. E tem coisas que estão para regulamentar até hoje. Mas podemos 

fazer o pedido, nós temos registro no Ministério do Trabalho. Na época havia até 

uma discussão se a gente devia fazer um pedido formal para registro no Ministério 

do Trabalho. Que isso era uma herança, ainda, da era Vargas, da subordinação das 

organizações sindicais ao Ministério do Trabalho. Mas acabamos fazendo isso 

porque também não adiantava ficar dando murro em ponta de faca. Mas, as 

organizações do funcionalismo público nunca tiveram imposto sindical. Primeiro, por 

que eram proibidas. E, como eram proibidas, buscaram outras formas de 

sustentação financeira, investiram na filiação. Por isso que a filiação, a média de 

filiação no setor público é mais alta do que no setor privado. Se você pegar a 

Apeoesp, tem cento e cinquenta, cento e sessenta mil filiados. O índice de filiação é 

em torno de setenta por cento, eu acho. É difícil você encontrar um sindicato de 

trabalhadores da iniciativa privada como isso. Ah! O sindicato dos metalúrgicos tem 

um índice de filiação alto e os bancários também. Eles diminuíram muito o número 

de filiados, o sindicalismo do setor privado diminuiu muito o número, porque diminuiu 

Inclusive a categoria. A categoria bancária hoje, por exemplo, é muito menor do que 

era. Por um processo de informatização, automatização do serviço, o que levou a 

uma diminuição da categoria. Mas esse é outro assunto. 

SCPF: A Articulação Sindical, principal agrupamento dirigente da CUT desde 

a sua fundação, era muito criticada por outras correntes que atuam na Central, por 

ter um suposto comportamento moderado e conciliador. Como o senhor vê essas 

críticas? 

RF: Como eu falei, uma coisa foi se dando junto com a outra. Quando foi 

fundado o PT, a maioria dos grupos mais à esquerda, os grupos de esquerda e 

ultraesquerda, foram para dentro do PT. E digamos assim, com duas camisas. Tinha 

a camisa do PT mas, por baixo, tinha outra camisa. Eu fui do MEP. Essas correntes 

todas que estão aí, não preciso nem ficar repetindo para você, você já tem esses 

dados, eles estavam dentro do PT. E o povo da igreja, parte dos intelectuais, parte 
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do operariado que participou da fundação do PT, digamos assim, o povo do ABC, de 

um modo geral, eles acabaram criando uma corrente que acabou ficando conhecida 

como o Grupo dos 113. 

SCPG: Foi um manifesto, com 113 assinaturas, certo? 

RF: Dizia-se que era um movimento meio defensivo. Para não deixar a 

esquerda tomar conta, vamos nos organizar.  

SCPF: Mas era o agrupamento do Lula!  

RF: Sim, sobretudo com o Lula. E criou, evidentemente, uma maioria. Porque 

a maioria do PT, inclusive no interior do Estado de São Paulo, às vezes até parte era 

influenciada. Nós, do MEP, tínhamos muito influência no professorado, na 

vanguarda dos professores, como a Convergência. Aliás, a vanguarda da Apeoesp, 

nesse período de 78, 79 e 80 era de esquerda e de ultraesquerda. Não tinha muita 

ligação com o negócio de comunidades de base da igreja. Tinha pouca gente que 

tinha esse tipo de ligação. Esse movimento, com a criação da CUT mais tarde, em 

83, boa parte dos que eram do MEP, por exemplo, nós dissolvemos o MEP, 

achamos que não tinha muito sentido e a gente devia se integrar de vez ao PT. E 

acabamos construindo uma identidade com o chamado grupo dos 113. Aí, como o 

113 começou a incorporar mais gente, inclusive do movimento dos professores do 

Brasil inteiro, eu posso dizer isso, eles também fizeram um movimento no sentido de 

incorporar. E aí surge um negócio chamado Articulação. Depois vem a Articulação 

(Unidade na Luta), mas criou-se a Articulação. Acho que a diferença era de 

avaliação. Quais eram os limites da luta política se a gente ia, com o PT, participar 

da institucionalidade? Bom... a gente está criando o PT é para disputar eleição? Ou 

é um partido de natureza aí... o velho debate sobre o partido de massas ou um 

partido de quadros, um partido revolucionário. Um partido que iria disputar dentro da 

institucionalidade. E prevaleceu essa tese. 

SCPF: Dentro da CUT, por exemplo, houve uma crítica à participação nas 

câmaras setoriais e, ainda, ao que se chamou de pacto social do governo Collor. 

RF: Essas correntes tinham essa visão de que nós não deveríamos participar 

de nenhum organismo de Estado. No caso dos professores mesmo tinha uma tese 

de que nós não deveríamos aceitar: nenhum sindicalista, nenhum professor ligado 

ao movimento, deveria aceitar ir para o Conselho Nacional de Educação. Isso foi, 

dentro da CUT e dentro da CNTE, uma divergência importante. É porque aqui tem 

gente mais ou menos combativa, acho, nem eles ousavam dizer que não era, os 113 
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ou que a Articulação não fosse combativa. A Articulação foi se impondo nos 

congressos. Acho que a Articulação tinha uma postura mais coerente. Dentro de 

uma visão de que nós iríamos ter uma atuação dentro da institucionalidade. Então o 

PT se preparou para disputar eleições. O PT participou das eleições de 82, de 86. O 

PT participou da eleição de 89 e nós perdemos a eleição de 89. Nós disputamos a 

eleição de 94, e assim foi. Tinha gente que achava que, aliás, tem um discurso, até 

hoje, participa, lança até candidato a deputado, mas é só para fazer o debate 

político. No fundo estão querendo muito se eleger, mas sabem que devido também à 

fragilidade, como não tem muito voto, ficam com esse, digamos, que tem um pouco 

de disfarce nisso também. Tanto é que os que conseguiram, por exemplo, a 

Convergência Socialista elegeu deputado, o Gradella foi um deputado federal 

constituinte do PT. E eles usaram a estrutura que isso possibilitou para alavancar a 

corrente política deles. Então, é um pouco contraditório. Não pode participar. Não 

pode, mas participa. Dentro da CUT tinha esse... acho que em muitos casos era um 

falso dilema. Era, digamos, um álibi para fazer a disputa política também. Quando 

nós éramos mais jovens, a gente disputava tudo. Começava a fazer destaque no 

regimento do congresso que ele tinha ajudado a montar. Porque ele precisava já se 

apresentar: Eu tô aqui. É um pouco de marcar posição. Muitas vezes você não tinha, 

não estava dada a condição para fazer a greve, mas o cara ali vinha em todo 

congresso fazer a defesa da greve geral. Era um pouco o que a gente brincava da 

tese do relógio parado. Até relógio parado marca a hora certa uma vez por dia. E o 

cara ficava naquela insistência de que tinha de fazer greve. Teve momentos em que 

a gente achou que tinha que fazer a greve. Nem por isso, a greve foi... A maior 

greve geral que nós tivemos no país foi no dia 28 de abril do ano passado. Eu 

vivenciei todas as greves gerais. 28 de abril de 2017, eu acho que ela superou, em 

termos de adesão, as experiências anteriores. Volto a dizer, as experiências 

anteriores, elas foram corretíssimas, isso ajudou a consolidar a CUT como entidade 

de combate, representativa. Quero dizer o seguinte, eu vejo a CUT, estou falando 

aos olhos do trabalhador, como a minha entidade. A CUT é combativa, a CUT me 

defende. Outra coisa é eu fazer a greve que a CUT está propondo. Por razões as 

mais variadas. São temores, são sentimentos de achar que eu só entro se o outro 

entrar também, e assim vai... 
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SCPF: Professor, além desses debates políticos e reivindicatórios, as 

questões pedagógicas e as políticas educacionais eram parte das discussões do 

movimento sindical dos professores naquele período? 

RF: No começo, o grande debate que se travava dentro do PT, da CUT, da 

CNTE, era muito as questões mais imediatas, mais sensíveis mesmo, as questões 

salariais. Como tinha uma demanda de natureza salarial e de condições de trabalho 

no chão, no local onde você trabalhava, os professores na escola, os metalúrgicos 

no chão da fábrica, isso acabava prevalecendo. O debate se dava muito em torno 

disso. E debate de bandeiras contra a ditadura militar, de bandeiras de natureza 

política, muito forte. Então se discutia muito pouco no sindicalismo, por exemplo, a 

questão racial. Já se discutia questões de gênero. As questões GLBT não tinham 

muita existência ainda no movimento sindical como, de resto, na sociedade. A 

parada gay é uma coisa bem mais recente. Não é da década de 80. E mesmo entre 

nós, professores, você tinha uma discussão. Então todo congresso nosso, você 

tinha um tópico: conjuntura, questão sindical, questão educacional. Esses chamados 

temas transversais apareciam muito pouco. Então, na questão educacional, a gente 

discutia também as questões da democratização do ensino, as questões de acesso. 

Com a Constituição, nós participamos, nós fizemos depoimento, nós fomos para 

dentro do Congresso Nacional para defender teses. Tanto de piso salarial quanto as 

questões também das condições de trabalho efetivas, dentro da escola, e temas 

educacionais, de filosofia educacional, e assim por diante. Com o tempo isso foi 

ganhando uma intensidade muito maior. O sindicalismo hoje discute tudo. Você vai 

ao congresso da CUT e tem todos os grupos de interesse querendo influenciar em 

cima de adoção de resoluções. Então essas questões que eu falei, GLBT, questões 

de gênero, questão racial... Hoje, se alguém usar uma palavrinha aqui que denota, 

que remete a uma origem, que aquela palavra tem uma origem de preconceito 

racial, você é imediatamente corrigido. Em 1980, é claro que, nós não tínhamos 

esse zelo. Não tínhamos muito acúmulo ainda de discussão sobre esse tema. Mas o 

debate educacional já era muito presente. Desde o primeiro encontro de BH em 78, 

depois em 79, a criação da UNATE. Ele não era o tema que embalava a maioria das 

pessoas. O que embalava mesmo, inclusive o que levou os professores de 78, 79 e 

80, as primeiras dos anos 80 e mesmo depois nos anos 90, era a questão mais 

sensível, que era a questão do bolso. Mas, os professores fizeram greve para 

reduzir o número de alunos em sala de aula? Nós nunca fizemos uma greve que 
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motivou a massa, a base da categoria, aderir à greve porque nós não queríamos 

mais do que trinta e cinco, trinta alunos em sala de aula. Mas essa discussão 

aparecia também. 

SCPF: Mas nesse caso concreto, era mais por uma questão de condições de 

trabalho do que por uma questão pedagógica? Ou havia uma combinação das duas 

questões? 

RF: Então, tinha uma questão de natureza pedagógica que era ligada à 

qualidade do ensino, que você não logrará êxito numa melhor qualidade de ensino 

numa classe superlotada. Mas tem a ver com a questão pessoal mesmo do 

professor, o esforço para isso. Trabalhar com trinta alunos é menos cansativo do 

que trabalhar com quarenta e cinco. Mas a qualidade será muito melhor porque as 

suas condições de trabalho vão influenciar na qualidade do trabalho que você 

desenvolve. Por mais esforçado que o professor seja, o professor que trabalha 

quarenta, quarenta e cinco, cinquenta horas por semana, em classes superlotadas, 

é muito difícil ele ter um êxito educacional melhor. 

SCPF: Alguns estudiosos da temática do sindicalismo na educação afirmam o 

seguinte: o sindicalismo do final dos anos 70, início dos anos 80 foi marcado 

principalmente pela luta reivindicatória, pela luta salarial e pela luta política contra a 

ditadura. Mas, iniciada uma fase de redemocratização mais plena no Brasil, o 

sindicalismo se volta para a temática educacional. E citam como exemplo as 

conferências nacionais de educação. O senhor concorda com essa afirmação ou ela 

é um pouco exagerada? Como o senhor vê essa questão? 

RF: Eu concordo. Acho que é basicamente isso. A conquista, às vezes, de 

algumas bandeiras, possibilita que você passe a discutir outras questões. Isso 

aconteceu com o movimento sindical. Veja, a vitória do Lula, em 2002. Os primeiros 

governos favoreceram uma mudança de pauta da CUT. Porque algumas bandeiras, 

por exemplo, o aumento real do salário mínimo, isso foi uma política governamental. 

O governo federal, o governo Lula, adotou um procedimento. Seguinte: nós vamos 

corrigir o salário mínimo pela inflação mais um pouco. Inflação é seis, vai ter oito. Se 

a inflação foi nove, vai ter doze. Teve uma política de valorização do poder de 

compra do salário mínimo. Isso era uma bandeira da CUT. Você pode dizer: Bom, 

por que é que nós vamos insistir numa bandeira que já está contemplada? Isso 

possibilita... É claro que a sociedade foi se sofisticando também, você tem 

mudanças de natureza cultural, você tem mudanças do pensamento da sociedade, 
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que influenciam. Você tem um caminho de volta. Da mesma forma que o 

sindicalismo, os novos partidos, os partidos de esquerda influenciam a sociedade, a 

sociedade influencia a gente também. Então é uma coisa articulada, o tempo todo. 

Foi o sindicalismo que lançou o movimento GLBT? Não. Mas o movimento GLBT 

influencia o sindicalismo e sindicalistas trazem o debate para dentro. Então hoje 

você tem lá no congresso da CUT, um grupo de pessoas que elaboram teses, que 

influenciam na elaboração da tese, porque querem que esse tema seja discutido. 

Então, a sociedade pautou também o movimento sindical e vice-versa. E esse não é 

um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Onde temas, de um modo geral, 

passam a ser discutidos. O sindicalismo deixa de discutir apenas a questão salarial 

e passa a discutir a vida das pessoas, também. Começa a discutir também questões 

subjetivas, como a felicidade, o direito ao lazer, o direito ao prazer, o direito de se 

constituir de outra forma. 

SCPF: O senhor ocupou, por diversos mandatos, o cargo de deputado 

estadual em São Paulo. Em que medida a sua trajetória no movimento sindical 

contribuiu na conquista dos mandatos? Num outro sentido, em alguma medida, essa 

condição de sindicalista, atrapalhou ou gerou contradições, na sua atuação 

parlamentar? 

RF: Em algumas situações, sim. Veja, eu fui deputado estadual pelo PT. Fui 

deputado por um partido que tem um programa, que tem uma linha de pensamento, 

que quer interferir na sociedade numa determinada perspectiva. Eu fui um deputado 

nessas condições. Sobretudo, um deputado do PT. Fui eleito deputado com muito 

voto dos professores, fui eleito deputado com o reconhecimento, fui um deputado da 

educação. E, claro que no exercício da atividade parlamentar, eu procurei 

representar esses interesses. Então, mais da metade dos projetos de lei que eu 

apresentei na Assembleia Legislativa têm a ver com educação. E, muitas vezes, tem 

a ver com educação, mas tem a ver com a vida dos professores como funcionários 

públicos. Então, muitas questões têm a ver com o funcionalismo público, de modo 

geral, como, por exemplo, o estabelecimento de uma mesa permanente de 

negociação, o estabelecimento da data-base dos servidores públicos, que não tinha, 

era uma coisa no setor privado ainda até hoje. Foi um projeto de lei que eu fiz e que, 

aliás, vingou. Eu consegui aprovar o projeto de lei de negociação permanente e da 

data base, que o governo respeita. Mas estou citando apenas um exemplo. E outros 

projetos de lei que tem a ver com questões da sociedade de um modo geral, que 
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não tem ligação direta com a educação, mas que tem algum tipo de relação. E aqui, 

volto mais uma vez a uma pergunta que você fez antes. Parte dos projetos a que eu 

me referi, voltados para a educação, tem a ver com as condições de trabalho do 

professor. Mas, muitos deles, têm a ver com essas condições, mas estão mais 

ligados à questão da qualidade do ensino. Então eu fiz um projeto de lei sobre a 

limitação do número de alunos em sala de aula, fiz projeto de lei sobre o plano de 

carreira dos professores, fiz projeto de lei sobre merenda, sobre livro didático... 

[A entrevista foi interrompida, nesse momento, devido a um chamado 

telefônico] 

SCPF: Retomando então, professor. Sobre a sua atuação parlamentar a 

gente estava conversando sobre de que maneira a sua atuação como sindicalista 

contribuiu e se, em alguma medida, o senhor pode ter tido alguma dificuldade, 

alguma contradição ou algum desconforto por ser um sindicalista e ter uma atuação 

parlamentar. 

RF: Eu vivi um momento que, acho, foi muito marcante. A bancada do PT, a 

bancada do nosso Partido, como eu disse eu fui um parlamentar do PT, e não tive 

contradições em momento algum porque estive sempre muito alinhado, com a linha 

programática do PT. Mas teve um momento em que o PT, a bancada tomou uma 

decisão que contraditava uma opinião que a gente tinha no setor público, no 

funcionalismo público, em especial na Apeoesp. Deixa eu tentar me lembrar o que 

foi. Daqui a pouquinho eu me lembro e comento... 

SCPF: Todos os mandatos do senhor foram exercidos durante períodos de 

governos do PSDB. 

RF: Aqui no Estado de São Paulo. Teve uma coincidência que eu fui eleito 

deputado em 2002 e o Lula foi eleito presidente da república. Fui reeleito em 2006, 

ano em que o Lula foi reeleito. E quando nós elegemos a Dilma, eu não consegui a 

minha reeleição em São Paulo. Nós já tivemos uma diminuição na bancada, as 

condições de eleição da Dilma já não foram tão favoráveis, como tinha sido aquela 

chamada onda vermelha de 2002 e 2006. Aqui em São Paulo nós chegamos a 

eleger vinte e quatro deputados do PT em 2006. Tínhamos eleito vinte e três em 

2002. Pulamos para vinte e quatro, chegamos a ser vinte e cinco por cento da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não é pouca coisa, de noventa e 

quatro deputados nós tínhamos vinte e quatro. E, aqui em São Paulo, se eu fosse 

um deputado federal, se eu tivesse sido eleito federal, eu seria um deputado da 
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base, um deputado do governo Lula. Aqui em São Paulo os tucanos estão aí nesse 

período todo e eu fui um deputado de oposição. Aliás, a nossa experiência aqui em 

São Paulo, a história do PT de São Paulo, aqui nós nunca ganhamos o governo. Já 

ganhamos em vários Estados, mas aqui em São Paulo não. Nós sempre fizemos 

uma forte oposição. E o meu mandato foi reconhecido. Não quero cair na tentação 

do autoelogio aqui, mas o meu mandato foi muito reconhecido dentro da Assembleia 

como um deputado ligado à educação. Os outros deputados, fora do PT, me viam 

como um deputado da educação e do funcionalismo público. Mas, dentro do PT, eu 

era reconhecido como um deputado muito disciplinado também, muito com a 

bandeira do PT. Quando eu publicava um boletim, eu me lembro que teve deputado 

que falou assim: isso aqui é um verdadeiro boletim do PT. E não era um boletim meu 

para falar só, para fazer a discussão geral. Era, então, um mandato muito alinhado, 

eu fui líder, fui eleito líder da bancada. Eu nunca fui um campeão de voto do PT. 

Quando nós elegemos vinte e quatro em 2006, eu fui o décimo sétimo. O que não 

inibiu que os colegas de bancada me elegessem líder. Fui líder da bancada em 

2008. Fiz parte das denúncias das maracutaias da Alstom, do metrô e CPTM aqui no 

Estado de São Paulo. Não fui o único porque a gente sempre teve o costume no PT, 

essa cultura de revezar. Um foi líder em 2007, eu fui líder em 2008, e em 2009 já foi 

outro. Teve toda uma sequência, mas, muitas das denúncias que estão aí no 

Ministério Público são assinadas por mim, como líder. Mas eu não estou 

conseguindo lembrar o exemplo, só para voltar para sua pergunta. Então eu diria, 

muito pelo contrário, só me favoreceu o fato de eu ter muito vínculo com o 

sindicalismo, mas ter sido, porque a minha trajetória política sempre foi um pouco 

uma coisa e a outra também. Sou fundador do PT, participei do processo. Eu não 

estava, porque quando fala fundador do PT, se pergunta: você estava lá no Colégio 

Sion? Não, eu não estava. Porque todo mundo que fundou o PT não cabia no Sion. 

Eu estava lá então representado. Mas eu sou do PT desde a fundação. Eu não me 

filiei mais tarde. E o processo da CUT e tal. Agora, teve uma contradição. Eu me 

lembro de conflitos, eu estava tentando me lembrar de um... E teve outro que eu 

acabei me lembrando. 

SCPF: Conflito, no caso, de uma orientação de bancada, com a qual o senhor 

não concordou? 

RF: Que criava conflito com os sindicalistas. Eu não estou conseguindo 

lembrar. A bancada achava uma coisa, mas nós tínhamos uma opinião, uma decisão 
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de Apeoesp que pensava diferente. E teve um outro momento, em que eu fui 

indisciplinado. Uma única vez em oito anos, eu fiz um voto diferente da bancada. A 

bancada relevou, a bancada compreendeu, porque nós já tivemos essas 

experiências na vida do PT. Quando no processo constituinte, o PT votou uma 

questão relativa ao aborto, nós tivemos dois deputados que, me lembro do Hélio 

Bicudo e do Plínio de Arruda Sampaio, que pediram, porque eles tinham uma 

contradição. Eles eram muito ligados à Igreja, tinha uma contradição, e alegaram 

razões de consciência e a bancada entendeu perfeitamente, foram liberados. Nesse 

meu caso não era um problema de consciência. Eram questões de deliberação, de 

pensamento diferente mesmo, de deliberação nas instâncias do movimento sindical, 

diferente das instâncias partidárias. E teve uma questão que eu estou lembrando, 

que foi quando teve a venda da Nossa Caixa Nosso Banco para o Banco do Brasil, 

já administrado por um governo do PT. E aí a bancada tirou posição contra. E aí 

tinha consenso, e teve uma questão que depois nós fizemos uma Emenda, e eu 

assinei como líder essa emenda. Foi exatamente no ano de 2008, para salvar, como 

não tinha jeito. Aí o Sindicato dos Bancários e, na época, quem era presidente era o 

Marcolino, que veio mais tarde a ser deputado também, mas o Marcolino, que 

presidiu o sindicato, pediu pra gente que fizesse uma emenda ao projeto de 

privatização do governo, para salvaguardar interesses dos trabalhadores, mesmo. E 

como a bancada era contra a venda da Caixa, achou que a gente não tinha que 

apresentar emenda. Aí eu divergi: Não tem jeito, a gente não vai conseguir evitar, a 

Caixa vai ser vendida e ainda bem que é o Banco do Brasil que vai comprar. Mas 

essa emenda, apesar de sermos contra no todo, eu vou apresentar a emenda 

porque é um pedido que o Sindicato dos Bancários está fazendo. E é uma emenda 

que dialoga com os trabalhadores da base do Sindicato dos Bancários. Então, 

naquele momento, eu fui sindicalista. Estou convencido, até hoje, que estávamos 

certos, eu e o presidente do Sindicato dos Bancários. Mas não é isso que está em 

disputa mais, não é mais o caso. 

SCPF: Houve algum momento em que o senhor exerceu concomitantemente 

o mandato parlamentar com a presidência da Apeoesp? 

RF: Não. Existe esse tipo de coisa. Existe isso. O cara que é do sindicato e 

virou parlamentar e continuou sendo as duas coisas. Aliás, tem exemplo aí, eu não 

vou citar, porque eu não quero que pareça... Mas isso sempre foi contrário à nossa 

concepção, à minha concepção pessoal e, digamos, à nossa concepção dentro do 
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PT e dentro da CUT. Quando o Jair Meneguelli foi deputado, ele foi deputado. 

Deixou de ser dirigente sindical. Não tem necessidade. Felizmente, nós não somos 

tão poucos assim que precisa ter a mesma pessoa ocupando várias funções. Às 

vezes até, no movimento sindical, exercendo mais de uma função, mas não vejo 

necessidade disso. E acho que cria algumas contradições também, de natureza 

prática. Então, inclusive, essa que mesmo não sendo dirigente eu vivenciei, quanto 

mais a gente puder evitar isso, melhor. Eu diria que é um problema de concepção 

mesmo, uma visão muito carreirista. Você vê, então, o Jair Meneguelli foi deputado, 

deixou de ser. O Vicentinho, foi presidente da CUT, deixou de ser. E, no caso de 

sindicatos de base, nós temos vários exemplos. Você tem aí o Barba, que foi 

dirigente lá dos metalúrgicos do ABC e hoje é deputado. Ele não está mais na 

diretoria lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Não precisa. Parece que fica segurando 

cadeira, segurando lugar. Só para entender um pouco isso como concepção. Eu me 

recusei. Quando eu fui para a CNTE, eu vivi uma situação. Quando eu estava na 

CNTE (eu fiquei na CNTE de janeiro de 89 a janeiro de 93), em 93 nós fomos para 

Estocolmo. Foi quando a CNTE foi participante disto. Nós falamos de movimento 

nacional, vamos falar um pouco de internacional. Nós participamos em 92, na Costa 

Rica, de um congresso que não criou a IE ainda. Mas já discutia a unificação da 

antiga CMOPE, Confederação Mundial dos Profissionais de Ensino, com a SPI, que 

era o secretariado que era ligado à socialdemocracia. E tinha mais duas 

organizações, a FISE, Federação Internacional de Sindicatos de Ensino, ligada ao 

bloco comunista. Eu participei de um congresso em Praga, em janeiro de 89, a 

convite da FISE. E tinha outra que era ligada ao mundo católico, mas tinha menos 

importância, era mais associativa, não tinha um caráter mais sindical. E nós 

discutimos. Nós fomos inclusive defensores de uma tese que foi derrotada, mas que 

ganhou muita simpatia. Foi a tese assinada pelos latino-americanos, e que ganhou 

muita simpatia de vários países europeus. Nós defendemos na Costa Rica, em 

janeiro de 92, que a unificação não tinha que ser a derrota de uma das 

organizações, tinha que ser uma fusão mesmo. Que a FISE, que era a entidade 

ligada ao bloco socialista (e nós tínhamos tido a queda do muro em 89, tempos 

antes) deveria participar no mesmo patamar. Coisa que não aconteceu. A criação da 

IE foi hegemonizada pelo SPI, pelo secretariado profissional, que hoje resultou 

nessa Central que está aí, que é a Central Sindical Internacional, a CSI. E que, no 

caso da educação, é a Internacional da Educação.  
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SCPF: A antiga CIOSL. 

RF: A CSI hoje é a antiga CIOSL. E, caso da educação, é chamada de SPI, 

Secretariado Profissional Internacional de Ensino, na melhor tradução possível para 

a língua portuguesa. Aí, em janeiro de 93, nós fomos e participamos, a CNTE esteve 

presente no congresso de fundação da Internacional da Educação. Volto a te falar, 

nós fomos um voto vencido na Costa Rica. Na reunião de Estocolmo, a FISE já 

estava escanteada, a do bloco socialista, até porque ela tinha se esvaziado com a 

queda do muro. Ela se esvaziou muito, ela teve que mudar até a sede que era na 

Alemanha Oriental, teve que passar para Paris. O secretário-geral era um francês, 

mas passou a ser muito cartorial. A contradição que eu tive nesse período... e daí 

aconteceu o seguinte. Tinha um movimento aqui em São Paulo, o presidente da 

Apeoesp antes de mim era o João Felício, meu irmão. Eu não queria, não me 

agradava a ideia de ser na APEOESP o sucessor do João Felício. Mas foi um 

movimento, foi quase consensual, que eu tinha que ser o novo presidente da 

Apeoesp. Porque nós tínhamos uma tradição também, nós fomos construindo uma 

tradição no movimento sindical, que é de renovação. Você pega os presidentes dos 

metalúrgicos de São Bernardo do Campo, todos eles tiveram seis anos de mandato 

praticamente. Não rigorosamente desse jeito, mas aproximadamente isso. O 

Sindicato dos Bancários aqui também. Nós da Apeoesp fomos construindo isso. 

Quando o Gumercindo ficou seis anos na Apeoesp e deixou de ser presidente, não 

era porque ele não estava agradando mais. É que ele próprio achava que não tinha 

que continuar. Aí o João ficou seis anos também e eu fiquei seis anos. Mas 

voltando, eu não queria ser o presidente. Me incomodava pessoalmente. Aí o 

pessoal dizia o seguinte: A oposição vai dizer que é monarquia, dinastia Felício, 

monarquia na Apeoesp, e tal, os Milhomens e Felicios, os Frateschi, essas coisas. 

Mas eu me incomodava. E tinha a perspectiva do congresso da IE, tinha uma 

discussão no Brasil, e tinha uma discussão na América Latina, com o apoio de 

vários países europeus, os escandinavos em especial, mas os portugueses também, 

os espanhóis, uma das entidades francesas. Eles achavam que nós tínhamos, o 

Brasil, América do Sul, tinha que participar do secretariado da Internacional de 

Educação. E aqui a escolha recaía sobre o Brasil. Não seria Argentina, não seria o 

Chile, seria o Brasil. E o nome era o meu. Eu poderia virar um dirigente internacional 

da educação. E eu estava afim. Porque quando eu fui para a CNTE, fui secretário de 

relações internacionais e fui presidente da CNTE. Mas, acabava junto com o 
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Thomaz Wonghon (tô voltando para o Tomaz!), o Tomaz deixou de ser presidente e 

no meu mandato virou secretário de relações internacionais. Mas a gente fazia as 

relações internacionais juntos. E de maneira muito combinada, nunca tivemos 

nenhum conflito. Aliás, eu tive um bom convívio com o Tomaz como colega de 

direção da CNTE. Ele também era muito disciplinado no que se refere às decisões. 

Mesmo quando discordava, acatava o resultado da decisão. E eu sempre fui muito 

assim também. Mas eu acabei então fazendo relações internacionais e eu, confesso 

para você, que fui muito tentador. Poxa vida, eu gostaria de fazer! É uma 

experiência legal. Eu fui para Portugal. Participei de congressos com os 

portugueses. A experiência de relações internacionais é muito legal, muito 

enriquecedora. Você tomar contato com outras culturas, com outros modos de fazer 

sindicalismo. Mas aí tinha o movimento para eu voltar para São Paulo, para eu ser 

presidente da Apeoesp. Aí teve alguém que chegou a falar: ―Roberto, você fica na 

CNTE como secretário de relações internacionais, vai pra IE, mas vai ser presidente 

da Apeoesp‖. Aí eu falei: ―Não, aí não tem acordo. Primeiro, que na prática não dá. 

Como é que você vai ser presidente da Apeoesp, um sindicato grande pra caramba, 

um sindicato que tem uma demanda muito grande e vai ser secretário de relações 

internacionais da IE? Isso é incompatível, na minha opinião‖. Além do que eu usei 

este argumento: Nós somos muitos, não tem necessidade da mesma pessoa. Na 

verdade, seriam três coisas: presidente da Apeoesp, secretário de relações 

internacionais da CNTE e executiva da IE. Não tem sentido nenhum. Depois, gostei 

muito da experiência de ser presidente da Apeoesp, então tinha um pouco desse 

desgosto inicial, mas gostei muito. Depois aí no Parlamento, foi uma experiência 

fantástica também. 

SCPF: E depois o retorno à presidência da CUT, no Estado de São Paulo? 

RF: Não, eu não sou o presidente da CUT São Paulo. Não mistura as coisas. 

Eu fui secretário de formação da CUT, mas já lá no começo, em 87, 88 e 89. Deixei 

a CUT um pouco a contragosto para ser presidente da CNTE. Eu não tinha te falado 

isso, mas não estava com planos de ser presidente da CNTE. Mas também foi o 

movimento nacional aí, nesse período, que teve uma coisa interessante. O 

movimento nacional achava que, para consolidar inclusive a CNTE, tinha que ter um 

pouco o peso institucional da Apeoesp.  

SCPF: O senhor se tornou presidente no congresso que transformou a CPB 

em CNTE... 
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RF: Nós, Apeoesp, não eu, nós teríamos um papel no fortalecimento e na 

consolidação dessa nova visão. Por um monte de coisas, tinha um reconhecimento, 

sempre teve um pouco desse carinho do Brasil com a Apeoesp e vice-versa 

também. Nunca usamos o peso institucional para fazer exigências. Tanto é que eu 

fui presidente e não foi em cima de nenhuma exigência. Depois, quando o Roberto 

Franklin de Leão virou o presidente, não tinha esse negócio: Nós somos a maior 

entidade e, portanto, queremos! Nós nunca fizemos isso. Aí, voltando, o movimento 

nacional pedia então que a Apeoesp, praticamente exigia, que a Apeoesp assumisse 

isso. E a escolha aqui, em São Paulo. Eu, pessoalmente, achava que tinha que ser 

outra pessoa. Não precisava exatamente ser eu, para eu ficar fazendo a minha 

experiência de dirigente da CUT. Então eu fui dirigente da CUT. Depois fui cutista o 

tempo todo. Chegou a ter sondagem, poderia até ter voltado para cargo dirigente na 

CUT. Depois que eu saí da Apeoesp e depois que eu fui deputado, eu decidi, e isso 

foi uma decisão muito recente, decidi em 2006, que eu não disputaria mais. Não é 

que eu não disputaria nunca mais, que eu não iria disputar mais nenhum cargo de 

direção, nem do PT, nem da CUT, nem no movimento sindical. Para mim não é 

cabível eu voltar a ser dirigente da Apeoesp e da CNTE. E aceitei o convite do 

Douglas. Então, te corrigindo, o presidente da CUT estadual São Paulo é o Douglas 

Izzo, coincidentemente um professor também, da Apeoesp, e ele me convidou para 

ajudá-lo. Então eu estou aqui dando uma mão para ele, assessorando, tô aqui 

dando palpite. Cumpro tarefa que ele me designa, às vezes vou representar.  

SCPF: Então o senhor voltou pra assessoria da CUT Estadual. 

RF: Isso. É o mais correto. A assessoria da presidência da CUT do Estado de 

São Paulo. Então não sou hoje um dirigente no sentido formal. Não ocupo cargo 

dirigente. 

SCPF: Como o senhor vê a relação entre o sindicalismo e a educação? Em 

que sentido e medida os sindicatos podem contribuir na formulação de políticas 

educacionais? 

RF: Existe o movimento de educadores, existe um movimento que atravessa 

a sociedade, existe um grande debate sobre a importância da educação para o 

desenvolvimento econômico, pro desenvolvimento social, pro desenvolvimento 

cultural, pro desenvolvimento político de uma nação, felizmente, hoje. Tanto é que, 

no processo eleitoral, não tem candidato que não se dedique a falar da educação, 

com sinceridade ou não. Mas ele se dedica. Ele sabe que a educação é um tema 
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importante. O movimento sindical teve a capacidade de introduzir na sociedade o 

debate e a importância desse tema. Poderia ter desenvolvido de outras maneiras. 

Existe até quem diga que o movimento de educação é mais amplo do que o 

movimento sindical ligado à educação. Num certo sentido, você pode até dizer: é, 

tem muita gente que discute a educação fora do sindicalismo. Mas eu acho que o 

sindicalismo se apropriou... se apropriou talvez não seja a palavra. Nós soubemos 

incorporar o tema da educação como um instrumento estratégico para o 

desenvolvimento social, político, cultural, econômico de uma nação. Para além das 

nossas bandeiras corporativas, além da vida nossa, dos nossos salários, das nossas 

condições de trabalho no chão da escola, essa coisa toda. Então, infelizmente tem 

muita coisa da boca pra fora. Como eu te falei, no processo eleitoral tem candidato 

que se dedica a falar disso sinceramente e tem candidato que sabe que isso pode 

significar ganhar votos. Então o cara vai para o palanque falar da educação, mas ele 

está mentindo. Ele não tem nenhum compromisso com a educação. Mas a 

importância do tema, pelo menos, o obriga a ter que responder a essas questões. 

Não tem um debate de televisão, não tem uma entrevista em que o jornalista não 

faça essa pergunta: ―Mas, e sobre educação?‖ Então, é um tema extremamente 

recorrente na sociedade hoje. Felizmente, os nossos colegas dos outros sindicatos, 

das outras atividades profissionais também, de certa forma, empunharam a bandeira 

da educação. Introduziram, inclusive, esse tema nas suas pautas respectivas. E 

reconhecem, aí é outro aspecto do problema. O movimento sindical e, sobretudo, a 

CUT, reconhece a importância que o sindicato dos Professores tem. A força da CUT 

é uma força coletiva de todas as categorias profissionais. Mas, as outras categorias 

reconhecem o papel que os Professores têm hoje dentro da CUT. Até por uma 

razão, sem sermos aqui, volto a dizer, não há nenhuma razão, necessidade, de 

sermos arrogantes. Mas, coincidentemente, os maiores sindicatos, em praticamente, 

eu acho que em todos os Estados do país, o maior sindicato, até do ponto de vista 

dos filiados, não estou falando de outra coisa, é o sindicato dos Professores. A 

Apeoesp é o maior sindicato em número de filiados daqui do Estado de São Paulo. 

O Sind-UTE é o maior sindicato de Minas Gerais. O CPERS é o maior sindicato do 

Rio Grande do Sul. APP no Paraná é o maior sindicato, no Paraná. A CNTE é a 

maior confederação do Brasil. É a maior em número de filiados. A CNTE engloba 

uns seiscentos ou setecentos mil filiados, somando os filiados de todos os Estados. 

Acho que não tem outra maior não. É a maior de todas. 
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SCPF: O senhor gostaria de deixar mais alguma informação, alguma opinião 

ou algum recado? 

RF: Acho que não. Eu confesso para você que eu acho que a gente não se 

encontrou num bom dia. Talvez eu estivesse mais animado, tivesse falando com 

mais desenvoltura, se não fosse o episódio de sábado, a prisão do Lula. Acho que 

nós estamos todos muito impactados. A prisão do Lula, vamos admitir, mudou o 

nosso humor, do ponto de vista pessoal. E está nos colocando a necessidade de 

muita reflexão sobre os próximos passos. O que nós vamos fazer daqui pra frente? 

Como é que vai ser esse processo da luta para tirar? Essa passa a ser uma 

prioridade fundamental. Uma prioridade também dos Professores, do sindicalismo. 

Acho que a CUT, e não sou eu que está dizendo em nome da CUT, a CUT está 

dizendo isso, o PT, então, mais ainda, sem dúvida... Acho que é a principal tarefa da 

conjuntura. Nós, como ativistas partidários, ativistas sindicais, ativistas sociais, é a 

principal tarefa. Porque a defesa e a libertação do Lula hoje é uma luta pela 

preservação da democracia no país. Não é defesa de uma pessoa apenas, é a 

defesa de uma causa. Estamos num processo em que a gente fala que a 

democracia brasileira está ameaçada. Não acho que está ameaçada: nós tivemos 

um golpe aqui e nós estamos vivendo um regime de exceção. Nós estamos vivendo 

um processo extremamente antidemocrático, a questão democrática não está 

prevalecendo. Então isso interfere no nosso humor. Eu gostaria de estar 

conversando com você num dia mais alegre, num período mais tranquilo. Mas aí 

você vê o que você faz, com tudo isso que a gente conversou. Tem muita coisa 

mais... Pode até desligar, se quiser. Tem coisa aí que você já sabe, talvez eu nem 

precisava te dizer. A gente tem certeza que a memória tá fresquinha, tá em dia, mas 

pode ter tido falhas nisso, pode ser que você encontre contradições mesmo em 

registros. Aliás, tem certas formalidades que você só vai encontrar para enriquecer a 

sua pesquisa em registros formais mesmo. Não sei se você está fazendo isso, pegar 

atas da CNTE para analisar. 

SCPF: Muito obrigado e espero voltar a encontra-lo brevemente. 

RF: Eu que agradeço e tomara que você faça um bom trabalho. 
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NOMINATAS DAS DIRETORIAS DA CPB E CNTE ENTRE 1983 E 1991 

 

DIRETORIA DA CPB – 1983/1985 

Presidente: Hermes Zaneti 
1.º Vice-presidente: Niso Prego  
2.º Vice-presidente: Manoel Barbosa de Lucena  
Vice Regional Sul: Élvio Prevedello 
Vice Regional Sudeste: Myrthes Bevilacqua Corradi 
Vice Regional Centro Oeste: Eusébio Garcia Barrio 
Vice Regional Norte 1: Pascoal Torres Muniz 
Vice Regional Norte 2: Ruy Apolônio 
Vice Regional Nordeste: Eurivan Sales Ribeiro 
Vice Regional Nordeste: Maria Alba Correia da Silva 

 

 

DIRETORIA DA CPB – 1985/1987 

Presidente: Niso Prego 
Vice-presidente: Godofredo Pinto 
Secretário Geral: Tomaz Gilian Deluca Wonghon  
Tesoureiro Geral: Manoel Barbosa de Lucena 
Secretário de Assuntos Internacionais: Hermes Zaneti  
Secretário de Assuntos Sindicais: Myrthes Bevilacqua Corradi 
Secretário de Assuntos Educacionais e Culturais: Magda Lopes Campbell 
Vice Regional Sul: Paulo Egon Widerkehr 
Vice Regional Sudeste: Gumercindo Milhomen Neto 
Vice Regional Centro Oeste: Eusébio Garcia Barrio 
Vice Regional Norte 1: Pascoal Torres Muniz 
Vice Regional Norte 2: Edmílson Brito Rodrigues 
Vice Regional Nordeste: Cléber Montezuma F. Santos 
Vice Regional Nordeste: Maria Alba Correia da Silva 
 

 

DIRETORIA DA CPB – 1987/1989 

Presidente: Tomaz Gilian Deluca Wonghon  

Vice-presidente: Agamenon Vieira da Silva 
Secretário Geral: Maria Alba Correia da Silva 
Secretário de Assuntos Internacionais: Antônio Carlos Ramos Pereira 
Secretário de Assuntos Sindicais: Antônio Augusto M. de Faria 
Secretário de Assuntos Educacionais e Culturais: Paulo Egon Widerkehr  
Tesoureiro Geral: Luiz Carlos da Silva 
Vice Regional Sul: Rubens de Oliveira 
Vice Regional Sudeste: José Aguilar Dalvi 
Vice Regional Centro Oeste: João Antônio Cabral de Monlevade 
Vice Regional Norte 1: Vanessa Graziottin 
Vice Regional Norte 2: Raimundo Luiz Silva Araújo 
Vice Regional Nordeste 1: Lucimar Góes de Souza 
Vice Regional Nordeste 2: Maria José Rocha Lima 
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DIRETORIA DA CNTE – 1989/1990 

 

Presidente: Roberto Felício 
Vice-presidente: Maria Alba Correia da Silva 
Secretário Geral: Lúcia Helena de Carvalho 
1.º Secretário: João Antônio Cabral de Monlevade 
Tesoureiro Geral: Raimundo Luiz Silva Araújo 
Secretário de Assuntos Educacionais: Marisa Vasquez de Abreu 
Secretário de Assuntos Sindicais: Delúbio Soares de Castro 
Secretário de Assuntos Internacionais: Tomaz Gilian Deluca Wonghon 
Secretário de Imprensa: Maria Lúcia de Moura Iwanow 
Vice Regional Sul: José Clóvis de Azevedo 
Vice Regional Sudeste: Geraldo Francisco Barbosa 
Vice Regional Centro Oeste: Antônio Carlos Biffi 
Vice Regional Nordeste 1: Francisco das Chagas Fernandes 
Vice Regional Nordeste 2: Maria José Rocha Lima 
Vice Regional Norte 1: Ralcilene Santiago da Frota 
Vice Regional Norte 2: José Haroldo da Silva Soares  

 

 

DIRETORIA DA CNTE – 1990/1991 

Presidente: Roberto Felício 
1.º Vice-presidente: Maria Alba Correia da Silva 
2.º Vice-presidente: José Jorge Pereira 
Secretário Geral: Lúcia Helena de Carvalho 
Vice Secretário Geral: João Antônio Cabral de Monlevade 
Secretário de Finanças: Raimundo Luiz Silva Araújo 
Vice Secretário de Finanças: Luís Hamilton Santana de Oliveira 
Secretário de Assuntos Educacionais: Marisa Vasquez de Abreu 
Vice Secretário de Assuntos Educacionais: Ana Rosa Brito Gomes 
Secretário de Imprensa e Divulgação: Maria Lúcia de Moura Iwanow 
Vice Secretário de Imprensa e Divulgação: José de Marco Alves 
Secretário de Política Sindical: Horácio Francisco dos Reis Filho 
Vice Secretário de Política Sindical: Ângela Luiza Muniz F. Bezerra 
Secretário de Formação: Vilma Geruza de Oliveira 
Vice Secretário de Formação: Maria de Fátima de Oliveira Cardoso 
Secretário de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Rafael Freire Neto 
Vice Secretário de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Edenice Santana de Jesus  
Secretário de Relações Internacionais: Tomaz Gilian Deluca Wonghon 
Vice Secretário de Relações Internacionais: Suely Pereira da Silva Rosa  
Diretor Regional Sul: José Clóvis de Azevedo 
Diretor Regional Sudeste: Geraldo Francisco Barbosa 
Diretor Regional Centro Oeste: Antônio Carlos Biffi 
Diretor Regional Nordeste 1: Francisco das Chagas Fernandes 
Diretor Regional Nordeste 2: Maria José Rocha Lima 
Diretor Regional Norte 1: Ralcilene Santiago da Frota 
Vice Regional Norte 2: José Haroldo da Silva Soares  
  



XCIV 
 

DIRETORIA DA CNTE – 1991/1993 

Presidente: Roberto Felício 
1.º Vice-presidente: Maria Alba Correia da Silva 
Secretário Geral: Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira 
Tesoureiro Geral: Luís Hamilton Santana de Oliveira 
Secretário de Imprensa e Divulgação: Calos Augusto Abicalil 
Secretário de Política Sindical: Rui Oliveira 
Secretário de Formação: Ralcilene Santiago da Frota 
Secretário de Relações Internacionais: Neide Aparecida da Silva 
Secretário de Assuntos Educacionais: Ana Rosa Brito Gomes 
1.° Secretário de Assuntos Educacionais: Suely Pereira da Silva Rosa 
Diretor Regional Sul: José Clóvis de Azevedo 
Diretor Regional Sudeste: David Maximiliano de Souza 
Diretor Regional Centro Oeste: José Eudes Oliveira Costa 
Diretor Regional Nordeste 1: Francisco das Chagas Fernandes 
Diretor Regional Nordeste 2: Horácio Francisco dos Reis Filho 
Diretor Regional Norte 1: Edenice Santana de Jesus 
Vice Regional Norte 2: José Haroldo da Silva Soares 
 
Suplentes da Diretoria: 
Jefferson Paz das Neves 
Maria Lúcia César Ferreira 
Lucimar Góes de Souza 
Raquel Quizzoni 
Jacy Rodrigues  
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GALERIA DE IMAGENS 

 

 

IMAGEM 1: REPRODUÇÃO CARTAZ CPB (XXI CONGRESSO) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

IMAGEM 2: REPRODUÇÃO CARTAZ CPB (DIA NACIONAL DE LUTA 1985) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 3: REPRODUÇÃO CARTAZ CPB (DIA NACIONAL DE LUTA 1986) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

IMAGEM 4: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE (DIA NACIONAL DE LUTA 1989) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 5: REPRODUÇÃO CARTAZ CPB (GREVE NACIONAL 1987) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 6: REPRODUÇÃO CARTAZ CPB (PARALISAÇÃO NACIONAL 1988) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE  
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IMAGEM 7: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

IMAGEM 8: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 9: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

IMAGEM 10: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE (DIA NACIONAL DE LUTA 1990) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 11: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE (DIA NACIONAL DE LUTA 1991) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 12: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 13: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

 

IMAGEM 14: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 15: REPRODUÇÃO CARTAZ CNTE 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

 

IMAGEM 16: JORNAL CPB NOTÍCIAS 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 17: JORNAL CPB NOTÍCIAS 

 
FONTE: ARQUIVO DA CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 18: JORNAL CPB NOTÍCIAS 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 19: REPRODUÇÃO CARTAZ CUT GREVE GERAL 

 

FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 20: REPRODUÇÃO CARTAZ CUT GREVE GERAL 

 

FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 21: REPRODUÇÃO CARTAZ CUT GREVE GERAL 

 

FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 22: REVISTA DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 
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IMAGEM 23: REVISTA DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 

 

 

IMAGEM 24: REVISTA DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR 
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IMAGEM 25: ANAIS III CBE (1984) 

 
FONTE: REPRODUÇÃO EDITORA LOYOLA 

 

 

 

 

IMAGEM 26: II CBE (1982) 

 
FONTE: REPRODUÇÃO UFG 
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IMAGEM 27: REVISTA DO CEDES (1986) 

 
FONTE: ARQUIVO UNICAMP 

 

 

 

 

 

IMAGEM 28: TOMAZ WONGHON 

 
FONTE: DIVULGAÇÃO 
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IMAGEM 29: NÉLSON RODRIGUES DA SILVA 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 

 

 

 

 

IMAGEM 30: NISO PREGO (EX-PRESIDENTE DA CPB) 

 
FONTE: JORNAL O POPULAR (2014) 
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IMAGEM 31: ROBERTO FELÍCIO 

 
FONTE: ACERVO DO AUTOR 

 

 

 

 

 

IMAGEM 32: GUMERCINDO MILHOMEN NETO (CONGRESSO NACIONAL 1987) 

 
FONTE: ARQUIVO PARTIDO DOS TRABALHADORES 
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IMAGEM 33: GREVE GERAL (1989) 

 
FONTE: BANCO DE IMAGENS FOLHA 

 

 

 

 

 

IMAGEM 34: GREVE DOS PROFESSORES DO PARANÁ (1987) 

 
FONTE: JORNAL DO ESTADO 
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IMAGEM 35: GREVE DOS PROFESSORES DO RIO GRANDE DO SUL (1988) 

 
FONTE: JORNAL GAZETA DO POVO 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 36: GREVE DOS PROFESSORES DE MINAS GERAIS (1979) 

 
FONTE: SIND-UTE MG 
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IMAGEM 37: IV MARCHA EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA (RIO DE JANEIRO) – anos 1980 

 
FONTE: SEPE RJ 

 

 

 

 

IMAGEM 38: GREVE DOS PROFESSORES DO MARANHÃO (1985) 

 
FONTE: JORNAL O IMPARCIAL  
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Fotografia 39: GREVE DOS PROFESSORES DO RIO DE JANEIRO (1979) 

 
FONTE: O GLOBO 

 

 

 

 

IMAGEM 40: GREVE DOS PROFESSORES DO RIO DE JANEIRO (1979) 

 
FONTE: O GLOBO 
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IMAGEM 41: GREVE DOS PROFESSORES DE MINAS GERAIS (1979)

 
FONTE: MEMORIAL DA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

IMAGEM 42: HERMES ZANETI (CÂMARA DOS DEPUTADOS 1987) 

 
FONTE: ARQUIVOS DO CONGRESSO NACIONAL 
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IMAGEM 43: PAINEL DA SEDE CNTE 

 
FONTE: CNTE 

 

 

 

 

IMAGEM 44: ENTREGA DA EMENDA POPULAR PELO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO (1987) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 
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IMAGEM 45: ENTREGA DA EMENDA POPULAR PELO ENSINO PÚBLICO E GRATUITO (1987) 

 
FONTE: ARQUIVOS DA CNTE 

 

 

 

 

 

IMAGEM 46: PAINEL DA SEDE DA CNTE 

 
FONTE: CNTE 
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IMAGEM 47: REPRODUÇÃO LIVRETO CONSTITUINTE (1986) 

 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL DE HERMES ZANETI 

 

  


