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RELATÓRIO 34º CONGRESSO DO ANDES-SN 

Data: 23 a 28 de fevereiro de 2014. 

Local: Parla Mundi/LBV – Brasília/DF. 

Delegados: José Nunes da Silva 

Forma de deliberação: Assembleia Geral. 

Temas 01: MOVIMENTO DOCENTE, CONJUNTURA E CENTRALIDADE DA 

LUTA. 

A análise da Conjuntura realizada no 34º Congresso do ANDES-SN apresentou 

um cenário de ataques aos direitos dos/as trabalhadores/as em todo o mundo 

com o avanço da adoção de políticas neoliberais em diferentes setores 

públicos (saúde, educação, segurança pública, transporte público, dentre 

outros) por diferentes governos, como no segundo mandato da Presidente 

Dilma Roussef, no Brasil. 

A crise econômica se intensifica na atual fase de desenvolvimento do 

capitalismo, e na educação, se materializa com o avanço dos processos de 

mercantilização e privatização, beneficiando interesses privados, em 

detrimento da garantia de direitos sociais e políticos, historicamente 

conquistados pelos/as trabalhadores/as. 

No Brasil, concretamente, esta opção política se materializa no sucateamento 

das instituições públicas de ensino (em seus diferentes níveis); destinação de 

fartos recursos públicos para impulsionar e consolidar os setores da educação 

privada e; inevitavelmente, cortes de direitos trabalhistas (como MP 664 e 

665/2014) e arrocho salarial para os/as profissionais da educação. 

Esta realidade requer uma reorganização da classe trabalhadora, desafiada a 

construir novos instrumentos de luta, sobretudo, a partir da cooptação, por 

parte do governo de frente popular, de entidades de representação histórica da 

classe, como a Central Única dos Trabalhadores -CUT. Essa reorganização 

requer ainda uma inserção organizada do Movimento Docente nas lutas gerais 
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da classe trabalhadora, buscando banir de nossos princípios de ação qualquer 

perspectiva sindical que possa reforçar o corporativismo e a fragmentação das 

lutas. Buscar a unidade dos/as lutadores/as e suas organizações torna-se 

tarefa desafiadora neste cenário, do último período da luta de classes. 

Assim, partindo de amplo debate, o 34º Congresso do ANDES-SN aprova 

como centralidade da luta para o ano de 2015: 

“Avançar na organização dos/as docentes e na unidade com movimentos 

e entidades classistas nacionais e internacionais, para enfrentar a 

mercantilização da educação; intensificar a luta pela valorização do 

magistério; combater as políticas neoliberais, na defesa intransigente dos 

direitos dos trabalhadores/as”. 

 

Implicações para ADUFERPE: 

1. Participar das lutas classistas, colaborando com a consolidação da CSP-

Conlutas em Pernambuco e para a construção do Congresso da central; 

2. Contribuir para articulação do Fórum Estadual de Educação/PE e Fórum 

Estadual de Servidores/as Públicos/as Federais/PE; 

3. Pautar, junto a base da categoria, o debate sobre a construção de uma 

greve em 2015 que defenda melhorias nas condições de trabalho e 

estudo; melhorias salariais e o fortalecimento do caráter público, laico e 

socialmente referenciado da educação; 

4. Realizar campanhas e outras estratégias de luta pela revogação das 

MPs 664 e 665/2014; 

5. Denunciar e lutar pela reversão do corte de 7 bilhões de reais, efetivado 

pelo Ministério da Educação, no orçamento de custeio das universidades 

públicas. 

 


