
Relatório do Seminário Regional Nordeste II do ANDES – SN 

O Seminário Regional Nordeste II do ANDES – SN, realizado nos dias 10 e 11 de 

julho de 2015, na cidade de Natal – RN, teve como tema: Mercantilização da Educação 

e Precarização do Trabalho: desafios político-organizativos ao movimento docente. No 

dia 10/07, o seminário teve início às 9:00 h no Auditório de Ciências Contábeis da 

UFRN. Após a instalação da mesa de Abertura, às 10h teve início a palestra/debate 

com o título: “Conjuntura Nacional e seus reflexos para a educação pública”, proferida 

pelo representante do ANDES-SN. Prof. Epitácio Macário. Em sua explanação o 

palestrante falou do momento atual em que vive o país, os escândalos e seus reflexos 

na educação apontando em seguida os rumos que devemos seguir. 

Na parte da tarde do mesmo dia um representante do Grupo de Trabalho de 

Política Educacional (GTPE) do ANDES – SN, falou sobre a Mercantilização da Educação, 

discorrendo dentre outras coisas que a mercantilização da educação não se restringe 

apenas na cobrança de mensalidades, mas no conjunto de serviços e ideias levados 

adiante pelo governo. Chamou a atenção para o PL 6840/2013, que trata da reforma 

curricular e reforça o convite a todos para participarem dos Comitês Estaduais de 

Educação que deverão ocorrer no segundo semestre de 2015 nos estados, visando o 

Encontro Nacional de Educação –ENE, que será realizado em 2016. Durante o debate 

se frisou a necessidade de lutar por uma educação como política de estado, 

desvinculada de interesses políticos, 

No dia 11/07, o seminário teve continuação no Centro Cultural UERN. As 9:00 h 

se formou a mesa para o debate. Primeiro a professora Cláudia March da UFRJ e 

representante do ANDES – SN, falou da “Precarização do Trabalho Docente”, expondo 

a situação a que são submetidos os docentes do país, colocando em evidência as 

expansões no ensino superior feitas pelo governo lula. Sem seguida, foi a vez do 

professor Amauri Fragoso da UFCG que falou sobre o “Movimento Docente: desafios 

político-organizativos”. Em sua explanação o professor Amauri falou dos desafios por 

que passa o ANDES-SN, os ataques sofridos pelo governo e o enfrentamento com as 

investidas do PROIFES, que vem tentando tomar os espaços sindicais do ANDES-SN. O 

debate foi bastante proveitoso com várias intervenções favoráveis a luta em defesa do 

nosso sindicato. Após o intervalo para o almoço houve uma avaliação do seminário e 

vários encaminhamentos para as seções sindicais da regional NE-II, 
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