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APRESENTAÇÃO

Nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro deste ano, o SINTEP-MT promoverá o XVIII Congresso 
Estadual de Educação, cuja o tema é DEMOCRACIA, EDUCAÇÃO E TRABALHO: “Esperan-
çar por um novo projeto de nação”. Debater esse tema em tempos de crise política e econômica, 
como estamos vivendo é rememorar os anos de 1980 e 1990, período de intensas mobilizações 
contra o projeto neoliberal de privatizações que agredia a educação de forma severa e sangrava a 
sociedade com o a fome e o desemprego.

 A elite brasileira voltou a atacar de forma violenta e orquestrada. Este ataque trouxe de 
volta a fome e o desemprego para a agenda brasileira, a partir do golpe em 2016 com o governo 
Temer e segue até então, a todo vapor no governo Bolsonaro em um projeto incansável para des-
truir as políticas públicas, vender as riquezas naturais, acabar com a educação pública e gratuita de 
qualidade socialmente referenciada

Realizar o XVIII Congresso Estadual de Educação do SINTEP-MT em 2022, coincidente-
mente em um ano eleitoral provoca em cada trabalhador e em cada trabalhadora, reflexões profun-
das acerca do cenário político econômico, social e educacional que estamos vivendo. Ao mesmo 
tempo nos traz a responsabilidade de promovermos fortes movimentos de tomadas consciência 
para conquistarmos a garantia de dias melhores para o povo brasileiro.

O objetivo do XVIII Congresso Estadual de Educação do SINTEP-MT é refletir e analisar 
de forma consciente e sistematizada a política educacional em curso, que reflete diretamente no fa-
zer do/a educador/a no universo da escola, considerando o montante de mais 78 bi retirados da edu-
cação pública e gratuita. Para além disto, é fator preponderante deste Congresso dialogar com os/
as profissionais da educação, ativos, aposentados/as das redes estadual e municipais, ações táticas, 
estratégicas para desvelar e combater a nova faceta do neoliberalismo que atua diuturnamente de 
forma sorrateira tentando desmantelar a organização sindical, desestatizar a educação pública e 
gratuita, intervir na política educacional, cujo objetivo é atender as demandas exclusivas do capital 
financeiro.

Nossas formulações partem dos conceitos e princípios que temos construído ao longo da 
história de militância deste Sindicato que serão refletidos, debatidos e reavaliados nas etapas mu-
nicipais, nas etapas regionais e na etapa estadual do XVIII Congresso Estadual do Sintep-MT, em 
função da atual conjuntura, observando cada movimento em torno das “reformas” aprovadas e os 
projetos que estão em curso de forma acelerada no Congresso Nacional. 

O XVIII Congresso Estadual de Educação do Sintep-MT, entidade representativa dos/as 
Trabalhadores/as do Ensino Público em Mato Grosso filiado à CUT e à CNTE reafirma mais uma 
vez, sua luta intransigente pela construção de um projeto de sociedade, na qual, todos/as possam 
usufruir de uma escola Pública, Gratuita, Laica, Desmilitarizada, Democrática e de Qualidade 
Social para Todos e Todas. 

Saudações Sindicais

Direção Estadual do SINTEP-MT 
Cuiabá-MT/2022
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1. CONJUNTURA INTERNACIONAL

A guerra Rússia x Ucrânia definida pela Rússia como exercício militar de retomadas de 
áreas de sua antiga composição geopolítica e econômica, parece demonstrar de que estamos em 
um novo momento da história mundial. Se a queda do muro de Berlim em 1989 representou para 
muitos o fim da história bipolar, podemos dizer que o conflito Rússia e Ucrânia é a retomada da 
realidade de mundo bipolar e porque não dizer, de um mundo multipolar, uma vez que com os Bri-
cs, outras nações como a próprio Rússia e China se apresentam ao mundo com poder e assistência 
a quem lhes estender a mão.

A revitalização dos Brics, sem uma participação expressiva do Brasil como nação impor-
tante do ponto de vista econômico e integrador a nível latino-americano, revela que o Brasil poderá 
ficar isolado diante desse novo contexto que se apresenta a nível mundial.

Alguns elementos revelam de que o poder estadunidense está fragilizado, como o redesenho da 
rota da seda pelos chineses, buscando parcerias em todos os continentes e, com isso, abrem novos 
caminhos para a suposição de novas relações internacionais para além das comandadas pelos Es-
tados Unidos. 

A criação de um novo sistema financeiro mundial em curso pelos BRICs, em que o dólar 
não seja mais a moeda vigente para que as transações econômicas sejam efetuadas, a exemplo das 
exigências que a Rússia impôs para venda da energia do gás à Europa, e os acordos de comércio 
entre China x Rússia, coloca em xeque a supremacia econômica norte americana de negociação 
com base na moeda do dólar.

O significado desse novo momento revela que os Estados Unidos poderão não ser mais a 
única força mundial de agregação de países em função de um projeto dominante, considerando 
que a guerra Rússia X Ucrânia revela que os Estados Unidos e os países europeus organizados 
por meio do tratado de Atlântico Norte (OTAN) desrespeitaram tratados erigidos desde o final da 
Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo que subestimaram a capacidade militar da Rússia. 

Analistas apontam de que a “guerra” Rússia X Ucrânia, grandemente incentivada pelos 
Estados Unidos, pode significar a tentativa de sub julgamento da própria Rússia e da Europa no 
sentido de torná-los reféns de um conflito de longo prazo para que os Estados Unidos possam mais 
uma vez através da guerra, se beneficiar, manter sua economia ativa e ampliar sua liderança mun-
dial através dos monopólios rentistas e do comércio das armas de guerra.

Do ponto de vista político foi importante a derrota de Trump para o mundo democrático 
uma vez que houve um enfraquecimento do poder conservador mundial (leia-se grupos econô-
micos que se alimentam da exploração de países dominados política e economicamente) e que 
buscam, constantemente, se restabelecer através de países ao redor do mundo que tem governos 
fascistas ou ultraconservadores como o Brasil atualmente. 

O baixo índice de popularidade de Biden, presidente dos Estados Unidos e suas complica-
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das relações com os setores econômicos e de interesses na guerra da Ucrânia, obrigando inclusive 
os países europeus a se envolverem na guerra alimentando a Ucrânia com armas e pessoas, revela 
fragilidades do ponto de vista da atuação democrática do próprio Estados Unidos abrindo brechas 
para uma retomada do poder conservador a partir das próximas eleições.

Na América Latina estamos vivendo novamente um período exitoso de mudanças de go-
vernos conservadores para governos democráticos, mesmo que de orientação política de centro ou 
de centro esquerda. Nessa Escalada depois do Chile e Colômbia agora é a grande possibilidade 
do Brasil em outubro de 2022 promover o retorno à democracia, eleger Lula presidente, assegurar 
a liderança do país no desenvolvimento regional e também assegurar a retomada da integração 
latino-americana capaz de recolocar o Brasil de forma expressiva no novo cenário econômico 
mundial.

Os novos governos eleitos na América Latina vêm enfrentando dificuldades para realizar 
seus programas uma vez que governos anteriores, submissos ao capital rentista e ao programa po-
lítico conservador de dominação econômica dos mesmos, atuaram para destruir as bases soberanas 
da chamada nação democrática.

O Brasil que terá eleições em outubro de 2022 e as demais nações democráticas latino-a-
mericanas terão a grande chance de uma retomada da democracia, do desenvolvimento nacionais, 
do próprio Mercosul e UnaSul.  Entretanto, não podemos desconsiderar os interesses da direita 
estadunidense que encontra respaldo nas elites nacionais, em setores de grande influência a nível 
local que buscam articular-se a partir do poderio económico e da anulação das possibilidades de 
mudança nesses países.

Após a parceria entre China e Rússia, um mundo multipolar poderá emergir do caos mun-
dial em que estamos inseridos seja o caos do meio ambiente, da fome, do desemprego, dos con-
flitos da miséria, dos refugiados, do conservadorismo. Esse contexto coloca grandes desafios ao 
Brasil e à América Latina. Como no antigo dilema da esfinge, “decifra-me ou te devoro”.  Ou nos 
libertamos através da mudança de regimes autoritários e conservadores por regimes democráticos 
integradores ou então, seremos reféns dos jogos imperialistas nos tornando apenas “quintais pro-

dutores de commodities” ao Império estadunidense e asiático em formação.

1.1. CONJUNTURA NACIONAL: A DESTRUIÇÃO DO PAÍS EM 4 ATOS 

Para entender o que acontece com o Brasil neste momento, apontaremos 4 momentos que 
revelam a tragédia anunciada do desgaste político, econômico, sócio humanista, ambiental, insti-
tucional e religioso que estamos vivendo no Brasil. 

1 – Das eleições da presidenta Dilma em 2014 ao Golpe do seu vice em 2016, o primeiro momen-
to foi na eleição de 2014 quando o grupo político da direita Brasileira, as elites conservadoras ca-
pitaneadas pela aliança dos partidos de centro e de direita que, mesmo de forma indireta, abriram 
e pavimentaram o caminho do golpe. Ao longo de 2 anos, avisava impedir a presidenta Dilma de 
governar, culminando com o seu impedimento naquela fatídica sessão da Câmara Federal, em 
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que o atual fake-presidente Jair Messias Bolsonaro, então deputado federal, proclamou seu voto 
em nome de um dos maiores assassinos da Ditadura Cívico Militar de 1964, o general Brilhante 
Ustra. 

Em um país de constitucionalidade democrática ilibada, o então deputado deveria ter saído 
preso, ou no mínimo intimado a responder processo por promover a ditadura, o que infelizmente 
não aconteceu, possibilitando a escalada neofascista no país. As instituições cooptadas ou silencia-
das diante do golpe em curso, nada aconteceu ao então deputado que viria a ser eleito presidente 
da República em 2018.

O impeachment da presidenta Dilma, abriu caminho para as reformas conservadoras por 
meio do Programa de Governo do vice-presidente impostor, Michel Temer, denominado “Uma 
Ponte para o Futuro”. Este programa abriu pavimentou a estrada para vários projetos, no sentido 
da destruição de direitos antes conquistados pela população. Deram sequência em um processo de 
desmonte do Estado brasileiro promovendo o desrespeito à Constituição federal, tendo no coman-
do um governo miliciano-militar e ultradireitista Jair Bolsonaro, ex-deputado federal por 27 anos 
na Câmara Federal, defendia as mais violentas ações como projeto de nação para o Brasil.

“FAKEADA” E AS ELEIÇÕES DO “BOZO”

Um segundo momento que revelou o prenúncio dos desastres e tragédias inicialmente aqui 
descritas, foi a eleição de 2018. As elites mercenárias deste país, incluído agentes institucionais do 
Estado, setores econômicos conservadores, forças armadas e setores religiosos conservadores, por 
ação ou por omissão, possibilitaram a maior fraude judicial que um país já viveu, sob o manto do 
combate à corrupção na Justiça mundial.

O grupo da  direita política no país e as forças conservadoras, temendo em 2018 não ga-
nharem as eleições no voto direto, exigiram e favoreceram que uma força-tarefa criada na Justiça 
Brasileira, chamada Lava Jato, sob o comando do juiz de 1ª Instância Sérgio Moro e do Promotor 
Deltan Dallagnol, ambos de Curitiba – PR, acusassem, julgassem e  prendessem empresários e 
políticos sob o manto do combate à corrupção com ações judiciais corrompidas, desde a origem 
do processo com delações forçadas e forjadas, grampos de escutas e vazamentos programados 
para os meios de comunicação.     Dentre os políticos combatidos com mentiras e fake News, es-
ses gangsters da justiça impediram Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato a presidente em 2018. 
O projeto do Golpe continuado iniciado em 2016 ganhava assim, sua concretude.

A farsa judicial cumpriu seu intento ao condenar Lula em segunda instância devido à opi-
nião formada pelos principais empresários da comunicação mesmo sem o processo ter chegado à 
instância de um julgamento “em transitado em julgado” impedindo assim, a ampla concorrência 
nas eleições. Luiz Inácio Lula da Silva preso por 580 dias, mesmo da prisão e líder das pesquisas, 
impedido de participar das eleições, junto a seu partido projetou a candidatura de Fernando Haddad, 
ex-ministro da educação que foi ao segundo turno das eleições.

Diversos artifícios foram criados para impedir o sucesso de uma candidatura que fosse 
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oposição ao projeto do golpe “fakeada” (a facada): o uso indiscriminado de Fake News, o uso 
do WhatsApp para disseminar mentiras e denegrir a imagem de políticos avesso ao golpe, entre 
outros artifícios. O fato é que nesse segundo momento, as elites brasileiras reacionárias e histo-
ricamente mercenárias não hesitaram em apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Como aquele ditado 
popular que diz que “quem está se afogando em um rio e abraça pau podre, se afunda e morre de 
forma mais rápida”, podemos afirmar que as eleições de 2018 possibilitaram a derrocada do Brasil.  
A destruição em curso das conquistas da Constituição de 1988, a entrega das riquezas do país ao 
capital rentista e a anulação do papel do Estado brasileiro ganharam projeção de “necro política” 
ou projeto político de morte viabilizado no Brasil.

Para aprofundar a miséria do povo brasileiro a pandemia de Sars Covid 2019 nos afetou 
em cheio e revelou que parcela das autoridades brasileiras principalmente do atual governo em 
exercício são terraplanistas por concepção, não acreditam na ciência e são incapazes de pensar um 
projeto nacional fora do alcance de ganhar dinheiro não importando com quais riscos à vida da 
população passa, ou passará.

Assim, se sucedeu com a compra das vacinas no Ministério da saúde recheado de mili-
tares, comandado por militares que retardaram em quase em 1 ano a compra de vacinas, o que 
levou à morte de mais de 600.000 pessoas. Não somente pelas mortes, mas por todo o sofrimento 
e desventura da população a pandemia revelou o caráter genocida do governo Bolsonaro pela sua 
inanição para tomar as medidas de apoio e socorro aos estados e municípios, restando ao STF a 
decisão de favorecer iniciativas que preservassem a vida do povo.

 A REUNIÃO MINISTERIAL QUE REFUNDOU A REPÚBLICA ÀS AVESSAS

O terceiro momento que cravou a tragédia, o desespero e morte no seio da sociedade bra-
sileira foi a fatídica reunião ministerial de 22/04/2020. Nela, um presidente tresloucado, ensan-
decido e com palavrões e xingamentos decretou, segundo vários analistas, uma Proclamação da 
República, só que de forma às avessas. Isto é, na dita reunião ministerial, os preceitos constitu-
cionais de 1988 foram deixados de lado para abrir caminhos para desvios temerosos na condução 
do país. Isso se comprova, na verdade, nas próprias palavras do presidente e de alguns de seus 
ministros. Vale conferir partes do áudio da referida reunião ministerial onde o presidente faz a 
seguinte afirmação, ao se referir a fatos sob investigações em curso: “... eu não vou esperar... mi-
nha família toda de sacanagem ou amigo meu porque eu não posso trocar alguém da segurança 
na ponta da linha... se não puder trocar, troca o chefe dele, se não puder trocar, troca o ministro 
e ponto final”.

Na sequência “histórica” da fala do presidente, diversas autoridades imbuídas da investi-
gação de possíveis fraudes e corrupção por atos de seus familiares e amigos, foram exonerados 
dos seus cargos e, determinado sigilo por 100 anos das informações, numa prática de governo 
militar que impede a transparência para que se investigue exponha os casos de corrupção do go-
verno.

A fatídica reunião de 22/04/2020 também serviu de espaço para pronunciamento do minis-
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tro do meio ambiente para que nas questões ambientais das legislações e instituições (Funai, INPE, 
ICMbio) que supostamente “emperram” o desenvolvimento econômico (leia-se desflorestamento, 
queimadas e suas derivações) era o momento de “abrir a porteira e deixar a boiada passar” uma 
vez que a mídia ocupada com as questões da pandemia não daria ibope que colocaria objeção ao 
destravamento das ações previstas em termos de desmatamento, liberação de mineração em terras 
indígenas, legalização da grilagem de terras  e outras.

A fala do então,  Ministro Ricardo Sales seguiu outra, a do ministro da fazenda, Paulo 
Guedes,  que verbalizou todo  seu projeto de destruição da economia do país quando apontou as 
ações de desarticulação dos servidores e dos serviços públicos ao se referir, pelas ações do próprio 
governo, “ter colocado uma granada no bolso deles (os servidores)”.

O fato é que o país dominado pelas forças econômicas rentistas externas, que tudo quer 
privatizar,  dominado pelas forças corruptas no legislativo (Centrão), empresários sonegadores de 
impostos e defensores do papel do estado mínimo na economia, forças de segurança que abdicam 
de seu papel de proteção externa do país para se aninhar em cargos no governo federal, também 
dominado pelas forças milicianas que aos poucos vão assumindo os papéis de Estado, principal-
mente nas grandes cidades e periferias, que ao fim,  conduzem o país para a sua desarticulação total 
e completo isolamento diante do mundo.

4 – O quarto momento revela a tragédia atual que vivemos em termos de país, 
com a anulação total do papel do estado foi o assassinato do indigenista Bruno 
e do jornalista Dom Phillips correspondente do Jornal BritânicoThe Guardian 
na Amazônia. O indigenista e o repórter atuavam para na defesa dos povos in-
dígenas, o assassinato revelou que o estado brasileiro abriu mão das políticas 
de Estado para a integração da Amazônia como desenvolvimento sustentável, 
baseado no respeito, na preservação dos Povos Indígenas e Povos da Floresta, 
com as regras que dirige o país segundo a Constituição Federal de 1988.

Por consequência das denúncias das ações criminosas nas queimadas irregulares, nas mine-
rações irregulares em terras indígenas, na pesca predatória, não ação de Crime Organizado, dispu-
tas por terras de grilagem, entre outros, vidas estão sendo ceifadas na Amazônia e nas regiões onde 
existem conflitos agrários.  Mesmo com forte pressão da sociedade civil organizada o governo Jair 
Bolsonaro não assegurou as condições de Estado para a defesa da vida do indigenista e do jorna-
lista, além de significativo atraso para realizar as investigações, revelando entre outras, as opções 
que não correspondem ao projeto nacional previsto na Constituição, favorecendo a depredação do 
meio ambiente e eliminação dos povos de suas terras.

Nesse sentido, levando em contas as deficiências do aparelho do Estado no Governo Bol-
sonaro, a falência do Estado brasileiro está caracterizada nas medidas duvidosas tomadas oficiais, 
chamada orçamento secreto, nas reformas de conselhos e programas que vão contra o bem coletivo 
da população. 

O apoio dos setores políticos conservadores de setores religiosos conservadores, funda-
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mentalistas, e empresários sem compromisso com o papel da União na arrecadação de impostos, 
o atual governo logra concluir seu mandato e trama um golpe eleitoral para continuar a política de 
favores aos amigos do rei, age com indiferença quando não com violência e morte aos chamados 
adversários, “inimigos” do governo. Por tudo isso, o momento que vivemos no país é extrema-
mente delicado.

O presidente Bolsonaro age com indiferença diariamente, duvida da eficiência das urnas 
eleitorais, faz motociatas, gasta milhões de reais com o cartão corporativo da Presidência da Re-
pública, enquanto o povo vive na forme e no desemprego. O momento que vivemos no país é 
delicado, pois aponta para uma Encruzilhada: ou optamos por retomar a democracia arcando com 
os custos dos estragos já feito ao conjunto da nação ou então, mergulharemos ainda mais no déficit 
civilizatório existente na sociedade Brasileira, como afirmou um Ministro do STF. 

Ao fim e ao cabo, o processo eleitoral de 2022 será a eleição da Civilização ou a eleição da 
Barbárie! Quem viver, verá!

1.2. CONJUNTURA ESTADUAL

GOVERNO BOLSONARO E GOVERNO MAURO MENDES: DUAS FACES DA 
MESMA MOEDA

  A realidade nua e cria vivida pela maioria dos mato-grossenses, apontam para um cenário 
cada vez mais caótico sobre a lógica da distribuição das riquezas. Um retrato dessa realidade, 
fruto da opção política adotada, foi escancarada em nível nacional, onde famílias em situação de 
desalento procuram a fila do osso em supermercados da capital, para suprirem suas necessidades 
alimentares básica. Tal realidade com certeza é a de muitos brasileiros e brasileiras, que não en-
contram políticas de assistência adequada tanto pelo governo federal quanto pelo estadual. 

Por outro lado, em Mato grosso, a maioria das riquezas aqui produzidas, beneficiam um pe-
queno setor da sociedade, denominado AGRONEGÓCIO, que além de se beneficiar com a crise, 
vendendo seus produtos no mercado internacional, com o dólar na estratosfera, ainda são detento-
res de exorbitantes incentivos fiscais. Mesmo com toda essa riqueza, convivemos com a vergonha 
nacional de vermos famílias na fila do osso, no estado campeão em produção de carne. 

O modelo de desenvolvimento econômico, e a destinação dos recursos tem imposto aos traba-
lhadores uma política de arrocho salarial e o aprofundamento da precarização dos serviços públi-
cos. O Setor do AGRO que se auto denomina como POP, TEC e TUDO, tem dominando o poder 
econômico e político do estado (são os que ditam as regras no estado), apoiam e impõem a agenda 
privatizante do projeto neoliberal destruição do país.

      Em Mato Grosso Bolsonaro tem um aliado fiel, o governador Mauro Mendes (DEM) que 
junto com seu secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo praticaram e praticam no estado a 
mesma política de austericídio, implementada por Bolsonaro e Paulo Guedes no plano federal, a 
lógica de ataques e demonização aos servidores públicos e de políticas anti-povo são as mesmas.
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As políticas de austeridades em nível federal foram inclusive antecipadas aqui no estado, o 
denominado “Pacote de Maldades” e o decreto de calamidade financeira encaminhado por Mendes 
e aprovado pela Assembleia Legislativa no primeiro ano de seu governo, promoveu um verda-
deiro desmonte nos serviços públicos estaduais. Entre as maldades encontram-se: a extinção de 
empresas públicas. o aumento de 11% para 14% na alíquota de desconto  da contribuição previ-
denciária dos servidores públicos ao MT-Prev, o congelamento da Revisão Geral Anual (RGA) e 
o consequente congelamento dos salários e aniquilação da política da dobra do poder de compra 
dos servidores da educação.

Com um decreto de calamidade o governo Mendes praticamente paralisou o Orçamento Esta-
dual deixando os serviços de Saúde, Educação e Segurança Pública à toda sorte de precarização e 
desmonte. O pacote de reformas tanto do governo federal como do atual governo estadual (Mauro 
Mendes) tem como alvo a redução direitos e conquistas dos/as trabalhadores/as, essa agenda inten-
sa tem avançado implacavelmente após as últimas eleições. O modelo econômico pulsa no sentido 
de asfixiar os mais pobres retirando direitos. 

Dando mais provas de seu caráter ante -democrático e defensor do estado mínimo, o governo 
mendes, para implementar sua política de austeridade, tratou com truculência a resistência imposta 
pelos/as trabalhadores/as da educação. A legítima greve de 79 dias em 2018 foi tratada fora dos 
parâmetros do exercício do direito de greve, desrespeitando as convenções da Organização Inter-
nacional dos Trabalhadores (OIT), impondo todo tipo de terrorismo aos que recorreram à estão 
paralisação, ameaçando inclusive a sobrevivência dos grevistas, com corte autoritário dos pontos. 

Para tentar impedir a existência do SINTEP-MT (verdadeira oposição em Mato Grosso aos 
desmandos do governo Mendes), o governo do estado buscou no judiciário a ilegalidade da greve 
e ao mesmo tempo solicitou a execução de uma multa de 150 mil reais por dia paralisado após 
declaração de abusividade da greve. Caso seu pedido fosse atendido, o governo Mendes pretendia 
abocanhar quase 5 milhões do SINTEP-MT. O desfecho desse caso, foi que mesmo de forma tar-
dia, o judiciário de Mato Grosso reconheceu a legalidade da greve que exigia a cumprimento da 
lei 510/13.

1.2.1. A EDUCAÇÃO EM MATO GROSSO

A educação em Mato Grosso passa por intensos ataques na gestão Mauro Mendes, suas 
ações visam o desmonte das conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, é um governo que 
elegeu a educação e seus profissionais como inimigos. Mesmo o estado crescendo acima da média 
nacional, os/as educadores/as têm sofrido com a ausência de política de valorização profissional. 

Enquanto mantem a vergonhosa política de isenção e renúncia fiscal, o governo Mendes 
age para reduzir as receitas da educação previstas constitucionalmente, tanto da educação básica 
como da educação superior- UNEMAT. Seguindo a linha dos desmontes, Mendes secundarizou o 
papel do Fórum Estadual de Educação, acabou com a Gestão Democrática nas escolas e persegue 
os/as educadores/as, negando-lhes a continuidade da política da dobra do poder de compra pela 
Lei 510/13, implantando a militarização nas escolas e tentando eliminar os postos de trabalho dos 
pedagogos, por meio do decreto 723/20.
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São notórios os efeitos perversos da interpretação elástica e artificial do governo do estado 
na atualização da ADI 282/1/1991 STF, sem juízo qualquer de mérito nestes 30 anos, especialmen-
te na violação dos dispositivos constitucionais estaduais de vinculação de recursos obrigatórios 
para a educação pública básica e superior, assim como para a Gestão Democrática. 

As ações de desmonte do governo Mauro Mendes avançaram no agravamento dos im-
pactos provocados pelo chamado “novo regime fiscal”, na permanência da negação da RGA, no 
descumprimento da LC 510/13 (Lei da dobra do poder de compra dos subsídios dos profissionais 
da educação), na ruptura da Gestão Democrática, na decisão unilateral de fechamento de escolas 
estaduais e de prefeiturização de matrículas, na terceirização de serviços de assessoramento peda-
gógico, da formação continuada, do material didático, em licitações ora fraudulentas e suspensas, 
ora sob nenhuma transparência com valores bilionários. A militarização de escolas segue pautada 
em pressupostos falsos, inciativa inconstitucional, processos autoritários e ruptura com os princí-
pios de universalidade, gratuidade, participação da comunidade escolar e na discriminação.

          São evidentes as tentativas de fragilizar as representações sociais nas instâncias do Sistema 
Estadual de Educação. Seja no Fórum Estadual Educação, no Conselho Estadual, com efeitos de-
cisivos na Conferência Estadual prevista em Lei Complementar, carecendo de maior articulação 
setorial e de apoio capaz de sua afirmação contundente. Entramos no último ano da gestão Mauro 
Mendes, os dados da economia do estado, apontam que há recursos suficientes para reverter a pau-
ta de arrocho salarial. O problema não é a falta de recursos, sim a falta de vontade política e falta 
de respeito com os/as trabalhadores/as desse estado. 

               Dados do próprio governo, apontam para a maior arrecadação da história, superando a 
casa dos R$ 21 bilhões só de impostos, esses recursos poderiam ser maiores, caso não houvesse 
uma política de isenção e renúncia fiscal que retiram significativas cifras de recurso das políticas 
públicas, só para 2021, essas renúncias superam R$ 9,5 bilhões. Vale lembrar que o previsto no 
orçamento estava na casa dos R$ 4,6 bilhões, ou seja, os já beneficiários tiveram um incremento 
nas isenções equivalente a R$ 3,6 bilhões para além do previsto.

          As informações sobre a política econômica do estado, seu crescimento vertiginoso e a des-
tinação das receitas, não deixam dúvidas sobre a viabilidade da Lei 510/13 e que o Sintep-MT 
sempre esteve no caminho certo. Precisamos de um gestor que olhe para a educação de forma 
respeitosa com projeto estratégico de investimento, considerando a tão desejada qualidade da edu-
cação pública e gratuita. Importante ressalta a importância da valorização dos trabalhadores e das 
trabalhadoras da educação deste estado.

        A recente aprovação do Fundeb permanente, com o crescimento do valor aluno em 33,24%, 
aponta para a possibilidade de amenizar as perdas da categoria, impostas pela gestão Mauro Men-
des que tem dado um mal exemplo para muitos prefeitos que estão rezando na mesma cartilha 
deste governador irresponsável. Urge fortalecer a resistência e forjar formas de luta que retomem 
o protagonismo popular e a garantia de direitos, valorizando as lideranças sindicais, dando for-
ma, sentido e conteúdo a um projeto educacional para contribuir com a transformação de Mato 
Grosso.
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2. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

O avanço mais importante no financiamento da educação brasileira, é a vinculação consti-
tucional, hoje obrigando a União investir o mínimo de 18% e os estados e municípios, o mínimo 
de 25% ou o que estiver disposto em suas constituições ou leis orgânicas. Ela é quem assegura a 
possibilidade do desenvolvimento de uma política de estado de educação, em contraposição aos 
projetos de governos. 

Do ponto de vista histórico, o financiamento da educação formal no Brasil é marcado por 
políticas de descontinuidades e, com fortes retrocessos durante os golpes de estado. Ao longo do 
processo histórico, a marca recorrente é a insuficiência de recursos para atender as demandas con-
forme exigências de cada tempo. No período colonial, tivemos a educação jesuítica (1550 – 1759) 
mantida majoritariamente pelo autofinanciamento a partir de terras, rebanhos e uso de trabalho 
escravo pelos jesuítas. Com o confisco dos bens jesuíticos pela Coroa Portuguesa a educação teve 
a primeira queda no financiamento.

No pós independência (1822 – 1889), aumenta a demanda por educação, motivada pela 
Revolução Francesa, e, em 1834, o Ato Adicional à Constituição do Império deu às províncias 
autonomia para cobrar impostos sobre o consumo e aplicá-los na educação pública, com o governo 
central custeando as escolas da Corte, no Rio de Janeiro.

Após a proclamação da República, os municípios, principalmente as capitais, começaram a 
investir na educação e por influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Constitui-
ção Federal de 1934 estabeleceu a primeira vinculação de impostos.                

  O quadro a seguir retratada o comportamento do processo de vinculação constitucional a 
partir da constituição de 1934 até a constituição cidadã de 1988:

ANO DISPOSIÇÃO LEGAL
ESFERA DE VINCULAÇÃO

União Estados e Distrito Federal Municípios
1934 10% 20% 10%
1937 CF 1937 Nada Nada Nada
1946 CF1946 10% 20% 20%
1961 LDB 4.024 12% 20% 20%
1967 CF 1967 Nada Nada Nada
1969 EC 01 Nada Nada 20%
1971 LEI 5.692 Nada Nada 20%
1983 EC 24 13% 25% 25%
1988 CF1988 18% 25% 25%
1996 LDB 9.394 18% 25% 25%

Quadro 1 – Organizado pelo Secretário de Redes Municipais

Mesmo com todo os ataques neoliberais, muito se avançou na legislação sobre os meca-
nismos de financiamento da educação ao longo da história.  Trajetórias de lutas para mudar essa 
realidade foram importantes, como a dos Pioneiros da Educação (1932), que resultou na primeira vinculação 
constitucional de recursos para a educação (1934); ou as de Anízio Teixeira e Florestan Fernandes para de-
mocratizar o acesso à escola pública num período de amplo analfabetismo anacrônico em uma sociedade que 
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caminhava a passos largos para a industrialização. Mais recentemente, os governos democráticos e populares 
de Lula e Dilma expandiram  o acesso ao ensino superior e aumentaram os recursos para a educação básica 
por meio do Fundeb (hoje transformado em Fundeb Permanente, pela Emenda Constitucional 108/2020) – 
com valorização mínima dos profissionais da educação por meio de piso salarial profissional nacional para o 
magistério (reivindicação secular da categoria datada de 1827) e do reconhecimento dos/as funcionários/as da 
educação como profissionais de fato e de direito (Lei 12.014/09).

Em Mato Grosso, a luta dos/as educadores/as junto ao SINTEP-MT com forte participação 
da Universidade Federal de Mato Grosso e demais setores progressistas, foram capazes de emplacar 
na Constituição Estadual um  dos capítulos mais avançados em termos de atendimento da demanda e 
financiamento da educação, seja pela ideia de Sistema Único, bem como, pela destinação de recursos 
para a educação básica, com 35% mínimos constitucionais e a parcela de recursos da receia corrente 
líquida para os cursos superiores. Infelizmente os sucessivos governos não asseguraram a sua imple-
mentação, e o governo Mauro Mendes tem feito ataques sistemáticos à educação estadual, inclusive 
reduzindo os percentuais que haviam avançados em 27,5% para menos de 25%, recursos estes, que 
vinham num crescente avanço. 

2.1. FUNDEB PERMANENTE: A CONTINUIDADE DE UMA POLÍTICA DE EN-
FRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

A Emenda Constitucional nº 108/2020, regulamentada pela Lei Federal nº 14.113/2020, 
inaugurou um novo capítulo do financiamento da educação brasileira, consolidando uma política 
pública em curso nas últimas décadas e com reflexos diretos na oferta de ensino em todo o país.

É inegável, que o Novo Fundeb avança para a promoção de equidade educacional com suas 
novas regras, porém, ainda ha uma série de indefinições que precisarão ser resolvidas nos próximos 
anos e que vão requerer muita mobilização e ação dos movimentos sociais em defesa da educação 
pública de qualidade.

Historicamente vivemos um processo de disputa de projetos, nesse sentido o Novo Fundeb 
foi um importante conquista dos movimentos sociais da área da educação, ante a oposição siste-
mática do governo Bolsonaro quanto as garantias constitucionais que vinculam recursos tanto para 
a Educação quanto para a Saúde. Enquanto os movimentos sociais pressionavam pela votação de 
um texto pró-equidade e pró-educação pública, o Governo Federal e parte de sua base parlamentar 
atuaram como um “freio de desarrumação”, com representantes do Ministério da Economia che-
gando a defender o fim do FUNDEB e das garantias constitucionais de recursos para a Educação. 
Ao perceber que a votação do FUNDEB era uma realidade inadiável, o Governo Bolsonaro atuou 
pela desidratação da complementação da União, pela retirada de preceitos educacionais e pela in-
clusão de mecanismos perversos como vouchers para a educação particular e como o incentivo 
para matrículas em instituições religiosas.

  Mobilização foi indispensável para impor a derrota destes projetos que promovem ainda 
mais desigualdades, mesmo que temporária, das intenções do governo. A aprovação do novo FUN-
DEB significou uma vitória hercúlea para a educação pública, trouxe um certo alívio para às redes 
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municipais mais vulneráveis e o mesmo agora etá inserido na parte permanente da Constituição Fe-
deral, sem prazo de validade, garantindo a perenidade da política pública – que será aprimorada ao 
longo do tempo e não poderá mais ser extinta sem que haja uma profunda mudança na Constituição.

Em linha gerais, O funcionamento do NOVO FUNDEB é, a redistribuição de recursos vin-
culados à educação em cada Estado de acordo com o número de matrículas ponderadas em cada 
rede de ensino. Redes de ensino com relativamente mais matrículas que impostos vinculados à 
educação são recebedores líquidos, enquanto redes de ensino com relativamente mais impostos 
arrecadados que matrículas transferem parte de seus recursos para os demais. Vale lembrar que 
tais recursos só podem ser destinados a despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE), parte delas para remuneração de profissionais da educação - mínimo 70% e que se enqua-
dram no artigo 61 da LDB/96.

Entre as 15 alterações do Novo Fundeb, merecem destaques quatro conceitos diferentes de 
valor aluno/ano – VAAF, VAAT, VAAR e CAQ; sendo:

1- VAAF – O valor aluno/ano FUNDEB (VAAF)- foi a métrica fundamental do financiamento da 
educação no Brasil ao longo das últimas décadas. Trata-se da divisão dos impostos constituintes 
de um fundo estadual do FUNDEB pela soma de matrículas ponderadas de todas as redes, resul-
tando em um VAAF igual para todos os municípios de um estado. Ela continua válida: estados 
com VAAF inferior ao VAAF mínimo definido nacionalmente recebem complementação da União. 
Essa também é a métrica de referência para o Piso Salarial do Magistério (PSPN).

2- VAAT – O valor aluno/ano total (VAAT)- é a soma de todos os impostos e transferências vincula-
dos à educação em rede de ensino (incluindo os impostos fora do FUNDEB, o salário-educação, os 
royalties do petróleo, gás e as transferências universais do MEC), divididas por sua soma ponderada 
de matrículas na educação básica. Isso significa que cada rede de ensino possui seu próprio VAAT.

3-VAAR – O Valor aluno/ano resultado (VAAR) refere-se à nova complementação da União por 
resultados educacionais, que ainda será objeto de regulamentação para entrar em vigor a partide 
2023, que contemplará o nível e o avanço dos resultados de aprendizagem (ponderado por equi-
dade, taxa de participação), taxas de aprovação e taxas de atendimento na Educação Básica. A EC 
108 exige que a regulamentação do VAAR deve ser regulamentada em cada estado, resguardado 
as seguintes questões:

a) Provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de 
mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comuni-
dade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e de-
sempenho;

b) Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar periodicamente 
avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do sistema nacional 
de avaliação da Educação Básica;

c) Redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos exa-
mes nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), respeita-
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das as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades;

d) Regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual e 
em execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020;

e) Referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos 
termos do respectivo sistema de ensino.

4 - CAQ – Custo Aluno Qualidade (CAQ), presente no debate educacional desde a 
década de 80 e reflete ao necessário investimento por aluno para garantir condições de qua-
lidade do ensino.

Fica evidente, que o novo FUNDEB além de manter a vinculação constitucional para a educação, 
ampliou a participação da complementação da União de 10% para no mínimo 23%, criou novo mecanismo 
de redistribuição de recursos direta aos municípios (e Estados), instituiu o Custo Aluno Qualidade (CAQ), 
que será regulamentado na Lei do Sistema Nacional de Educação- (SNE), já em debate no Congresso Na-
cional (PLP 25/19 na Câmara dos Deputados e PLC 235 no Senado Federal), incorporou os/as funcionários/
as da educação na subvinculação para salários, a qual passou de 60% para 70% no mínimo, entre outras 
questões. 

Importante ressaltar, porém, que a regulamentação do Novo Fundeb, por meio da Lei 14.276, 
gerou prejuízos ao formato original do Fundo permanente, especialmente ao incorporar todos/as os/as tra-
balhadores/as das redes de ensino na subvinculação salarial (70%), inclusive os que não são profissionais da 
educação e ao admitir a transferência de recurso financeiro para as instituições de ensino do “Sistema 
S”.  É urgente que a CNTE, confederação que o SINTEP-MT é filiado, ingresse com ações na justiça para 
reverter essas anomalias.

Outras janelas de oportunidades e/ou preocupações continuam presentes nesse novo meca-
nimos de finanaciamento da educação, dentre elas, estão a regulamentação periódica dos fatores de 
ponderações que estabelecem os diferenciais de valor por aluno/ano entre as etapas e modalidades 
de ensino. 

Um cuidado especial para as redes municipais, está no quesito atendimento da demanda 
de matrículas, mesmo com o FUNDEB, repassando o recurso para quem fica com a matricula. 
Fundamental observar o princípio do federalismo brasileiro, que disciplina as responsabilidades 
quanto ao atendimento das matriculas. Essas matrículas devem ser divididas conforme responsa-
bilidades definidas nos artigos 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que disciplina a atuação 
prioritária de cada ente federado, exigindo inclusive do Estado, as formas de colaboração para que 
no atendimento do ensino fundamental, seja levado em consideração a população a ser atendida e 
os recursos financeiros disponíveis em cada esfera de poder. 

Vale ressaltar, que em 2020, governo do estado de Mato Grosso, por meio do decreto 
723/20 está se eximindo de forma gradativa em atender os estudantes do 1º ao 5º pela política 
de redimensionamento de matriculas. Essa é mais uma face cruel do governo Mauro Mendes, 
que além de extinguir os postos de trabalho dos profissionais da educação estadual, tem imposto 
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dificuldades aos estudantes em frequentar a escola mais próximas de suas residências. Ao mesmo 
tempo que sobrecarrega as redes municipais e as inviabilizam para realizarem o atendimento da 
sua demanda prioritária que é a educação infantil. Está é mais uma medida arbitrária do governa-
dor Mauro Mendes e seu Secretário Alan Porto, que precisa ser contida pelos órgãos competentes. 

O mais intrigante é que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso ainda não ter apreciado o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 13 do Deputado Henrique Lopes, decreto este, que está na casa 
com dispensa de pauta, outra ação importante que ainda não andou, foi a movida pelo MP/MT que 
aguarda julgamento no pleno do TJ/MT. Todas estas medidas, visam sustar os efeitos do decreto 
723/20 e por fim, em mais um absurdo do atual governo junto a educação em Mato Grosso.

Um movimento importante, que deverá por força de lei ocorrer até o final de 2022, que 
estará em pauta no Congresso Nacional é a definição da fórmula da complementação VAAR, que 
poderá beneficiar mais ou menos (a depender do formato) os municípios mais vulneráveis. Em 
nível de estado, esse é o horizonte de tempo para a votação do Projeto de Lei Complementar 
nº 65/2020 do deputado Henrique Lopes do SINTEP, que altera a Lei Complementar nº 157, de 
20 de janeiro de 2004, e revoga a Lei Complementar nº 73, de 07 de dezembro de 2000, para fixar 
critérios para distribuição da parcela de receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente 
aos municípios, na forma do art. 158, parágrafo único, II, da Constituição Federal. Tal projeto está 
Apensado ao Projeto de lei complementar n° 83/2019 em 03/11/2021. Há que estar vigilantes para 
que o mesmo não seja desconfigurado na AL/MT estabelecendo critérios educacionais apenas sob 
uma perspectiva meritocrática. Por fim, o prazo de revisão constitucional do NOVO FUNDEB é 
2026, nesse sentido é preciso estarmos sempre vigilantes e mobilizados, para que os recursos des-
tinados à educação, continuem na perspectiva de um financiamento público, de qualidade social e 
de gestão   pública.

2.2.VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

O processo de valorização profissional é uma luta constante dos profissionais da educação, vem 
se consolidando em conquistas e sendo ressignificada com o passar dos tempos. A partir da Conferência 
Nacional de Educação (Conae 2010 e 2014) a valorização profisional toma nova dimensão e passa a ser concebida, 
articulando  a indissociabilidade da formação inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho, com-
portando duas dimensões: objetiva e subjetiva, sendo  a objetiva ligada aos aspectos do regime de trabalho, piso 
salarial profissional, carreira docente, concurso público, formação inicial e continuada, condições de trabalho 
e, a dimensão subjetiva ligada ao reconhecimento social e a dignidade profissional.

Além das questões salariais, torna-se imperativo para a valorização profissional, as devidas condi-
ções de trabalho, que envolvem necessariamente a  infraestrutura adequada, o tempo disponível na carga horá-
ria de trabalho remunerado para a realização de atividades de planejamento, e mecanismo de gestão democrática 
que possibilite a comunidade escolar a construir projeto político-pedagógico e participação nas decisões 
escolares.

O SINTEP-MT, tem atuado ao longo dos últimos anos, para consolidar uma proposta de po-
lítica Educacional que atenda, com qualidade socialmente referenciada, as demandas da população, 
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tendo como parâmetro as metas estabelecidas nos PNE e PEE, no contexto do Sistema Único previs-
to na Constituição Estadual. Tem também intensificado sua a atuação junto às redes municipais para 
universalizar a formação, a profissionalização, as condições de trabalho e carreira, visando superar as 
diferenças de piso e jornada entre as redes, com carreira única para todos os profissionais da educação.  

Na política nacional, durante os governos do campo democrático e popular, o seguimento de funcio-
nários da educação estavam tendo avanços signicativos a partir das experiências de Mato Grosso, gestada 
nos espaços de dabates do SINTEP-MT por meio da profissionalização. Com o golpe que teve continuidade 
do atual governo Bolsonaro, infelizmente houve  a revogação dos instrumentos que mantinham o Programa 
Profuncionário no MEC, sobretudo o financiamento junto a instituições formadoras nos Estados e nos 
IFES, este movimento do governo federal afetou a oferta da formação da 21ª Área Profissional de Serviços 
de Apoio Escolar (Resolução CNE/CEB nº 5/2005) e a formação continuada, inclusive em nível tecnológi-
co, assegurada no art. 62-A da LDB (Resolução CNE/CES nº 2/2016).

 Em Mato Grosso, berço do profuncionário pelo programa Arara Azul, o governo Mendes, se-
guidor fiel das politicas de Bolsonaro, além de abandonar o projeto não tem assegurado as condições 
minimas necessárias junto ás instituções formadoras, para a continuidade do programa de formação. Tal 
medida tem prejudicado um número significativo de trabalhadores/as que ingressaram na carrreira no 
último consurso e já deveriam estar profissionalizados/as para receberem a devida valorização salarial. 
Somente em 2023, o programa de formação será retomado no estado, graças a uma emenda da deputada 
federal Rosa Neide e do Senador Welington Fagundes. É uma iniciativa importante, porém insuficiente, 
dado o grande contigente de funcionários das redes municipais, que com a aprovação do novo FUN-
DEB e o devido reconhecimento profissional na LDB, deverão pressionar por mais formação e a justa 
valorização salarial. 

O SINTEP-MT e suas subsedes continuarão exigindo do governo do estado e das prefeituras a 
oferta dos cursos de profissionalização para os funcionários, especialmente para que todos/as possam ser 
contemplados com a subvinculação do Fundeb. Urge tambem assegurar a formação para os profissionais da 
educação infantil e o curso superior para o pessoal nos cargos de apoio administrativo educacional.

 Ressalta-se porém, que o segmento apoio administrativo deve sofrer alteração de nomenclatura, 
ja que após a profissionalização, os mesmos estão se qualificando como técnicos. Tentando superar este 
problema, durante os 60 dias de mandato, o Deputado Estadual Henrique Lopes, apresentou um Projeto de 
lei complementar nº 63/2020 que dispõe sobre a alteração de nomenclatura do cargo público de 
Apoio Administrativo Educacional para Técnico em Apoio Educacional. Há ainda a indicação nº 
5431/2020 tambem do Henrique Lopes, solicitando  alteração na Lei Complementar n. 50, de 05 
de outubro de 1998, no que se refere ao cargo de “Apoio Administrativo Escolar” para incluir, na 
linha horizontal de acesso e na tabela salarial do Anexo IV, a habilitação e a valorização profissio-
nal específica e o curso superior.

É importante salientar que a luta histórica dos profissonais de educação trouxe várias 
conquistas, que precisam ser preservadas e defendidas com toda a garra. Entre as principais 
conquistas, estão: jornada única de 30 horas semanais de trabalho, horas atividades extensiva aos 
interinos , inclusão dos funcionários(as) no mesmo plano de carreira com garantia do piso salarial 
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após a profissionalização, lei de gestão democrática do ensino, política para  dobrar do poder de 
compra dos salários, além de outros benefícios no plano de carreira como dedicação exclusiva 
para diretor, secretário e coordenador, licença prêmio por assiduidade, licença para qualificação 
profissional etc.

Todas estas conquistas que inclusive tem servido de vitrine para a politica nacional, tem 
sofrido vários ataques pelo governador Mauro Mendes que vem seguindo a agenda de retrocessos 
dos governos Temer/Bolsonaro. No plano Nacional, as emendas constitucionais 95 e 109, junto com a 
LRF e a LC 173, aplicada em 2020 e 2021, fomaram os escudos para impedir os avanços nas carreiras dos 
servidores públicos, e ao mesmo tempo dificultaram a valorização dos profissionais da educação. Mesmo 
com os ataques sistematicos, precisamos exercer o esperançar de Paulo Freire. Este esperançar pode es-
tar próximo, onde teremos a oportunidade de democraticamente colocar pessoas compromissadas com 
as nossas causas, nos espaços de tomadas de decisões, seja na presidência da república, no governo do 
estado e nas casas legislativas. 

Não se pode ter a ilusão, que nossos problemas serão todos  resolvidos com o processo 
eleitoral, mas tambem não podemos ter a ingenuidade em não participar ativamente do processo 
para a escolha daqueles e daquelas que assumirão estes espaços de tomada de decisões que nos 
afeta diretamente, precisamos porem ter a clareza que a ação mais eficaz, é a luta constante. Nes-
se sentido, precisamos articular nacionalmente para a aprovação do  PLP 25/19, este projeto, trata 
da regulamentação do Sistema Nacional de Educação, prevê a constituição permanente de Fóruns 
de Formação e de Valorização dos Profissionais da Educação, indica a construção de diretrizes para 
as carreiras de magistério e funcionários, reconhece a necessidade de regulamentação do piso  sala-
rial previsto no art. 206, VIII, da CF/1988. São avanços importantes que abrem novas perspectivas 
para a luta da valorização dos profissionais da educação. 

No plano estadual, a gestão Mendes tem promovido um verdadeiro desmonte nas politicas educa-
cioanais como: redução das receitas constitucionalmente vinculadas à educação, ataque à gestão democrática 
com  fim  da ecolha da direção das escolas  pela comunidade e a militarização de várias gestões escolares, a 
secundarização do papel do Fórum Estadual de Educação com a criação do conselho dos “notáveis”, o proces-
so de mercantilização da educação com o sistema estruturado de ensino e a confecção e apostilas na base “do 
copia e cola” dos livros didáticos, a descaracterização dos Centro de Formação dos Profissionais da Educação 
(CFFAPROS) e a volta das antigas “delegacias de ensino, com colegas de trabalho agindo como verdadeiros 
“capitães do mato” junto às escolas e praticando assédio moral nos educadores, o não cumprimento da lei da 
dobra do poder de compra (510/13) trazendo de volta o arrocho salarial dos governos Campos, a desativação/
fechamento de unidades escolares, a transferência de responsabilidades, prefeiturizando matrículas e eli-
minando postos de trabalho na rede estadual. 

Fica evidente, que a intenção do atual governo, é implantar uma gestão empresarial na educação, suas 
ações visam o desmonte das conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Este é 
um governo que elegeu a educação e seus profissionais como inimigos. 
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3 - POLÍTICA EDUCACIONAL

Após o golpe de 2016, os serviços públicos vêm sendo atacados diuturnamente pelo go-
verno federal, por meio da emenda 95/16 que congelou todos os investimentos na educação e 
saúde por 20 anos, consequentemente o Plano Nacional de Educação (PNE) foi engavetado e não 
avançamos no cumprimento deste plano. Plano este, que completa seu 8º ano de vigência, neste 
ano, no entanto apresenta 45% das metas em retrocesso e 40% impossível de serem avaliadas, 
considerando que os dados não foram informados publicisados no sistema. 

No mesmo viés de ataques vieram as “reformas” administrativa que ataca os serviços pú-
blicos de forma violenta, a previdenciária que prorroga de forma significativa o tempo de trabalho 
e a idade de homens e mulheres para além de ampliar o desconto de 11% para 14%, o que significa 
dizer que os aposentados e aposentadas ficam mais empobrecidos e empobrecidas no momento em 
que mais precisa de investir em qualidade de vida. Todo este movimento de ataques feitos na esfera 
federal, reflete na vida dos/as trabalhadores/as nos estados e nos municípios, o efeito dominó é 
sentido no chão da escola.

Além de todos os ataques para retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educa-
ção, bem como de outros setores do serviço público, o Brasil e o mundo sofreu com a grave crise 
sanitária da covid-19, uma grave pandemia que ceifou mais de 600 mil vidas, pela ausência do 
estado, na pessoa do presidente da república que se recusou a adquirir a vacina para salvar o povo 
brasileiro. 

A covid-19 deixou muitos órfãos e órfãs em todas as redes de ensino, muitas sequelas 
na saúde de quem sobreviveu à doença, isso inclui os/as profissionais da educação. A pandemia 
agravou o quadro de doenças físicas e emocionais que já existia no chão da escola, que não havia 
atendimento suficiente pelo SUS, neste cenário a demanda foi ampliada de forma generosa.

A pandemia deixou um prejuízo no processo de ensino aprendizagem irreparável, a ausên-
cia das aulas presenciais, a distância dos/as estudantes das escolas, o contato físico, olho-no-olho 
fez muita falta. As ditas ‘aulas remotas” foram desafiadoras e sofridas para os/as envolvidos/as, 
considerando o transtorno conhecido por todos e todas, pela falta de condições de trabalho em 
todos os sentidos, faltou equipamento e internet para professores e estudantes. 

Nesse processo, todos foram vitimados de alguma forma, em função dos desafios impos-
tos pela pandemia e a ausência do estado brasileiro, vivemos a situação de uma família com três, 
quadro crianças em idade escolar terem que dividir um único celular que havia na casa, ou con-
seguir fazer as atividades após os pais chegarem do trabalho para terem acesso ao equipamento. 
Professores que não possuíam espaço de trabalho em casa, foram obrigados pelas circunstâncias 
que estávamos vivendo, a criarem um espaço mínimo de trabalho em casa com a compra de mesa, 
cadeira, computares, celulares e internet sem nenhuma ajuda de custo do estado para conseguirem 
desenvolver minimamente suas atividades. 

Outro aspecto que precisamos abordar é jornada extensiva que trabalharam, sob o discur-
so leve de estarem em “home office”, foram envolvidos e envolvidas pela demanda extensiva de 



25

trabalho que o cenário exigiu. Todos/as os/as profissionais da educação trabalharam para além da 
jornada 30h semanais. 

É preciso ressaltar o trabalho gigante desenvolvido pelos/as funcionários/as da educação, 
nos cargos de apoio Administrativo Educacional e Técnico Administrativo Educacional que dia-
riamente nas escolas assumiram a linha de frente na entrega da alimentação escolar, na entrega 
de apostilas, de orientação pedagógica e outras atividades desafiadoras colocadas pela pandemia. 
Mesmo com todo este esforço, os/as trabalhadores/as da educação foram chamados em todo o país 
pelos gestores públicos de preguiçosos, que não queriam trabalhar. A falta de humanismo, sensi-
bilidade e respeito da parte do governo federal, estadual e municipais com os/as profissionais da 
educação foi imensurável.

Durante a pandemia faltou tudo, desde o respeito até o investimento adequado na educação, 
cujo o foco deveria ser a construção de um projeto pedagógico direcionado para o atendimento 
das/os estudantes durante a pandemia e outro no “pós- pandemia”, considerando que a pandemia 
criou o que o professor Luiz Carlos de Freitas chama de “geração covid-19”, estudantes com desa-
fio de aprendizagem de toda ordem. Além do auto índice de evasão escolar, um dos nossos maiores 
desafios na escola pública, importante dizer que este não é um problema novo, no entanto, durante 
a pandemia se tornou mais grave, o que demanda estratégia, investimento financeiro e vontade 
política para garantir os/as estudantes na escola pública e gratuita.

3.1.GOVERNO MAURO MENDE E O DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E GRATUITA

No primeiro ano do governo Taques, principalmente, por iniciativa do Deputado Wilson 
Santos, debates calorosos questionaram a oferta do Ensino Fundamental com a concepção de Ci-
clos de Formação Humana, no Sistema Estadual de Educação. Também formou-se e publicou-se à 
época uma comissão interinstitucional, coordenada pela SEDUC, que em relatório final concluiu 
pela manutenção da proposta dos Ciclos de Formação Humana, com a possibilidade de estender 
para o Ensino Médio. O relatório evidenciou, também, as fragilidades e desafios a serem superados 
para melhorar a qualidade dessa organização curricular. 

Com o Secretário Marrafon ventilou-se, a possibilidade de substituir a forma por ciclos de 
aprendizagem, o que não foi levado a diante, não prosperou. A proposta contida na Resolução nº 
262/02 CEE/MT, é a realização de avaliações, por meio de conferências com a participação dos 
estudantes, profissionais da educação, representantes de pais/mães ou responsáveis, para possíveis 
reformulações. Na sequência, a professora Marioneide assumiu a Seduc dando continuidade em 
uma proposta pedagógica de educação desconhecida pelos/as profissionais da educação.

Governo Mauro Mendes ganha as eleições, aprova a lei que congela todos os investimentos 
em saúde e educação, mantem a professora Marioneide na Seduc e inicia seu projeto de destruição 
na educação de Mato Grosso, o primeiro ataque foi contra a Lei nº 7.040/98 a Lei de Gestão De-
mocrática. Insatisfeito com seu pacote de maldades, o governador troca a professora Marioneide 
pelo engenheiro Alan Porto no cargo de Secretário de Estado de Educação, que traz a tira colo, 
como “guia educacional, muleta, suporte ou guro” o Sr. Amauri Monge, Secretário Adjunto de 
Educação. 
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Pelos movimentos que são feitos dentro da Seduc Alan Porto é apenas uma peça figurativa 
na Secretaria de Educação usada, pelo governador Mauro Mendes para fazer o serviço sujo de aca-
bar com a educação pública e gratuita em Mato Grosso, considerando sua concepção neoliberal de 
educação, promoveu e ainda promove o desmonte da educação no estado de forma irresponsável 
e desumana. 

O governo de um estado rico como este, deveria garantir o bem-estar e a segurança do povo 
que o elegeu, por meio de políticas públicas que promovam serviços públicos de qualidade, dig-
nidade humana, comida na mesa dos pais e das mães de família, promove a fome, o desemprego e 
as péssimas condições de trabalho para os profissionais de todos os setores dos serviços públicos.

Este mesmo governo fechou escolas em pleno período pandêmico, ameaçou retornar as 
aulas sem vacina, sem a menor estrutura para retorno durante a pandemia, colocou os/as estudan-
tes em condições de vulnerabilidade estudando em escolas distantes de suas casas contrariando a 
LDB e o ECA, destratou profissionais da educação, acabou com os Centros de Educação de Jovens 
e Adultos (CEJAS), rompeu com a lei nº 510/13 a dobra do poder de compra, se nega a pagar o 
piso salaria profissional, acabou com os Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da 
Educação (CEFAPROS), criou as delegacias de ensino que consideramos um retrocesso gigante 
considerando a história que tem este estado, promoveu e ainda está promovendo o redimensiona-
mento ou prefeiturização das matriculas por meio de promessas mentirosas, sobrecarregando os 
municípios com uma demanda que deve ser compartilhada, conforme preceitua a LDB.  Por fim, 
estava se recusando a ofertar o Profuncionário para os/as funcionários/as da educação, em função 
do dito “impacto na folha”, mesmo o Instituto Federal de Mato Grosso fazendo a oferta por meio 
de uma Emenda Parlamentar da Deputada Rosa Neide, ainda se recusa a informar o número de 
trabalhadores/as da rede estadual que dependem da profissionalização para enquadramento defini-
tivo na carreira e valorização, bom lembrar que a profissionalização é direito garantido na Lopeb 
de 1998.

Vamos findar este governo, assim como findamos o governo Taques, sem conhecermos a 
proposta de política educacional deste governo, como foi no governo anterior, porque nunca foi 
apresentada aos/às educadores/as, ou mesmo à sociedade mato-grossense. Há, rumores de que 
tem um tal “sistema estruturado”, que nunca ouvimos falar o que é exatamente, que nos parece 
desestruturado, considerando o amontoado de apostilas impressas que custaram bilhões do di-
nheiro público, do bolso do/a trabalhador/a nas delegacias regionais, inclusive cópias de livros 
didáticos.

3.2. O DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

 Para iniciarmos esse diálogo, faz-se fundamental compreendemos que a educação brasi-
leira é marcada por disputas de projeto, por projetos interrompidos, considerando a complexidade 
da gestão, financiamento, regulamentação, e a própria regulação que demarcam o regime de cola-
boração entre os entes federados, no que tange a política educacional, considerando o conceito de 
acesso, permanência, qualidade, valorização profissional e todo o desfecho em relação ao financia-
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mento da educação pública e gratuita.

 Importante compreender que estes elementos foram amplamente debatidos na Conferência 
Nacional de Educação (CONAE) 2010 e 2014 e foram aprovados no Plano Nacional de Educação 
como política de Estado como foco na materialização institucional do Sistema Nacional de Edu-
cação (SNE). Ressaltamos aqui duas importantes Emendas Constitucionais para o fortalecimento 
das políticas educacionais de forma considerável na educação básica, a EC nº 53/2007 e EC nº 
59/2009. Aqui também devemos apontar como marco legal a aprovação do PNE, apesar de todas 
os desafios acerca das diretrizes, metas e estratégias, todas as tensões existentes no campo, este é 
um instrumento que define regras, competências e formas de colaboração entre os entes federados.  
Tais questões assumem um desenho complexo no atual cenário político econômico, que promove 
uma disputa acirrada entre o público e o privado, além das desigualdades sociais entre os entes 
federados. 

 A CF no artigo 23 parágrafos único, aponta a necessidade de uma lie complementar para 
disciplinar a forma de colaboração entre os entes, para que a colaboração seja justa e compatível 
com as demandas. O artigo 23 afirmava que “Lei complementar fixará normas para a cooperação 
entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do de-
senvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

Houve uma alteração no parágrafo único que passa a ter a seguinte redação: Leis com-
plementares fixarão normas para cooperação entre a União, e os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional 
(nova redação dada pala EC nº 53/06. Uma alteração aparentemente insignificante, porém, com 
uma força e determinação perceptível, considerando que divide a responsabilidade entre os entes 
federados, considerando que não será mais apenas uma LC, e sim três leis complementares para 
fortalecer o pacto.

Ao pensar no pacto federativo, regime de cooperação e colaboração, faz-se necessário pen-
sar a organização do Estado brasileiro, os territórios e todas as desigualdades sociais, culturais e 
educacionais. Sobre este assunto, o Documento – Referência da Conae 2014, afirma que: 

A CF/1988 define que compete à União e aos estados legislar concorrentemente em matéria 
educacional e, especificamente, à União compete estabelecer normas gerais, e, aos estados, DF 
e municípios, legislar sobre suas especificidades (art. 24). Isto implica a ação propositiva da 
União na definição de diretrizes, bases e normas gerais para a educação nacional, assim como a 
definição de normas específicas pelos estados e DF, aprovação de planos de educação e criação 
de sistemas.

 Em que pese os limites, a resistência prevalece no desejo de construir a melhor proposta, 
cujo foco é atender quem mais precisa por meio de um ensino médio integrado a educação pro-
fissional, aprovação do Fundeb para toda a educação básica, ensino fundamental de nove anos, as 
novas definições para educação infantil, a educação especial, as questões da diversidade, de orien-
tação sexual, e recentemente a EC nº 9/2009 que aponta principalmente para a obrigatoriedade da 
escolaridade de 4 a 17 anos, antes limitada a escolaridade de 9 anos. 

 Precisamos ressaltar que tais avanços, só foram possíveis graças aos governos de esquerda 
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que estiveram no poder, que permitiram as grandes conferencias para amadurecer e construir os 
debates e propostas para termos acesso e a permanência na educação básica. Para garantia do di-
reito à educação tivemos alguns avanços como a CF, LDB e PNE, ainda precisamos buscar outros 
elementos que independente do governo que estiver no poder ele seja obrigado a cumprir com a 
execução do PNE. Considerando que urge a necessidade de definição de normas para a universa-
lização da educação obrigatória de 4 a 17 anos, estamos vivendo um momento delicado, visto que 
ainda demandaremos muitas mobilizações em torno desse projeto que já passou por emendas e foi 
aprovado em primeira instancia na Câmara Federal sob o número de projeto de lei complementar 
(PLP 235/2019).

3.3. ACESSO, PERMANÊNCIA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 Ao debatermos a qualidade da educação básica pública, faz-se necessário abordar a ques-
tão do acesso e da permanência do/a estudante na escola para que haja de fato e de direito o sucesso 
escolar. Nesse sentido, o acesso do/a estudante à escola não se limita apenas na ação de realizar a 
matrícula, mas sim, nas intervenções e articulações que deverão ser efetivadas a partir desse aces-
so da criança na escola para que os mesmos permaneçam acessando uma educação de qualidade 
socialmente referenciada. É importante observar que este acesso à educação básica inicia a partir 
de 0 (zero) ano de vida. 

O censo do ano de 2021 realizado pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) apresentou uma pequena ampliação nas matriculas com o 11.981.950 
nos anos finais do ensino fundamental, comparado ao ano de 2020 com 11.928.415, ano que ini-
ciou a pandemia, essa etapa é a maior etapa da educação básica com 26,5 milhões de estudantes. 
Outro resultado que merece atenção apresentado pelo Inep é o número insipiente da educação de 
tempo integral, considerando a demanda em nível de Brasil. O governo precisa respeitar o PNE 
para que possamos avançar no projeto de educação de tempo integral em todas redes públicas e 
gratuitas em todo o pais. Os anos iniciais do ensino fundamental entre 2019 e 2020 a taxa de 9,6% 
caiu para 7,6%, e nos anos finais este número foi de 9,3% para 6,9%. Em 2021 o gráfico registrou 
8,5% para os anos inicias e 9,2% para os anos finais. 

O censo escolar registrou 178,4 mil escolas de educação básica, no geral foram registradas 
46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação com o ano de 2020, corres-
pondente a 1,3%. A rede municipal atende 49,6% a maior parte da demanda educacional, ou seja, 
quase 50%, a rede estadual atende 32,2%, a rede privada com 17,4% da demanda e a rede federal 
apenas 0,8% da demanda educacional da educação básica. Observe aqui a desigualdade no aten-
dimento das matrículas da rede pública e gratuita, o ente federado com maior capacidade para o 
atendimento atende apenas 0,8% da demanda, o ente com menos arrecadação, menos capacidade 
atende a maior demanda, neste cenário ainda mais complexo, no que tange a política econômica 
em que o governo coloca teto no ICMS, este movimento do governo federal traz um prejuízo gi-
gante para a educação, considerando que essa é a maior fonte de receita para a cesta do Fundeb, 
logo mais dialogaremos acerca deste com maior profundidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
 A matrícula da educação infantil teve queda, apesar do crescimento até 2019, no entanto é 
a de valor mais elevado, o índice de crianças matriculadas em creches caiu 9% entre 2019 e 2021 
na rede pública. A redução foi ainda maior na rede privada, que apresentou uma queda de 21,6% 
de 2019 a 2021. Na rede pública, foram 2,3% a menos nesse mesmo período; foram registradas 
69,9 mil creches em funcionamento, número ainda insuficiente para atender a demanda de crianças 
nessa faixa etária que estão aguardando matricula. 

ENSINO FUNDAMENTAL
 Entre todas as escolas de educação básica, 123,6 mil escolas, 69,3% delas oferecem algu-
ma etapa do ensino fundamental, deste número 106,8 mil ainda ofertam anos iniciais, enquanto 
que 61,8 mil oferecem os últimos anos dessa etapa, ou seja, há duas escolas de anos iniciais para 
cada uma de anos finais.

 As redes municipais são as responsáveis pela maior oferta dos anos iniciais, são 10,1 
milhões de alunos, ou seja 69,6% considerando um total de 84,8% dos estudantes da rede pública 
de educação. Nos anos iniciais 18% dos estudantes frequentam a rede privada, importante observar 
que essa rede reduziu 7,1 pontos percentual entre os anos de 2020 e 2021, a pandemia pode ter 
enfraquecido a rede. 

No que tange os anos finais, a rede estadual atende 4,8 milhões de estudantes, 40% da rede 
pública, nessa etapa existe uma divisão mais equilibrada entre estado e municípios, no entanto, a 
rede municipal ainda fica com uma parte maior, atende 5,3 milhões de estudantes, 44,7% enquanto 
que a rede privada atende apenas 12 milhões de estudantes, 15% das matrículas, somando a totali-
dade de 12 milhões de estudantes frequentando os anos finais do ensino fundamental.

ENSINO MÉDIO
 A rede estadual de educação domina o atendimento no ensino médio em todo o país, aten-
dendo a 6,6 milhões de estudantes contabilizando 84,5% da rede, nessa mesma rede estão a maio-
ria dos estudantes da escola pública 96% da demanda. Na sequência está a rede privada, com cerca 
de 935 mil estudantes 12% do atendimento, por fim a rede federal que atende 229 mil estudantes, 
somando 3% das matriculas. Pode-se esperar uma redução significativa na rede pública, ampliação 
na rede privada ou uma taxa de evasão significativa, a partir da implementação do “novo” ensino 
médio que consideramos um desastre para a educação pública, vivemos uma negação de direito 
ao conhecimento nessa etapa da educação. Essa etapa é uma etapa preparatória para o ingresso 
na Universidade que está sendo abandonada pelo estado, quase 3 mil municípios tem apenas uma 
escola pública de ensino médio. Como vão escolher os tais itinerários formativos? Na verdade, a 
juventude não escolhe, o estado que está impondo uma formação a nossa juventude, considerando 
que neste caso não existe alternativas.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
 As matriculas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como todas as outras tam-
bém sofreram com o impacto da pandemia e redução de recursos. As matriculas de 2020, foram 
de 3 milhões de estudantes, considerando a EJA no ensino fundamental e médio, em 2021 este 
número caiu para 2,9 milhões de matriculas. A Eja deveria ser o caminho para erradicação do 
analfabetismo, mas com a redução de investimento na educação, os governos têm fechado os 
Centros e as escolas de Jovens e Adultos. Atualmente 11 milhões de brasileiros não sabem ler 
nem escrever, uma das metas do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 
2024, entretanto com a suspensão das aulas presenciais, por causa da pandemia de covid-19, a 
alfabetização foi prejudicada. Metas do PNE: reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional; 
elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 
anos de estudo no último ano de vigência do PNE, para as populações do campo, da região de 
menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 
não negros declarados.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
 A educação profissional também sofreu queda com a pandemia, em 2020, as matriculas 
forma de 1.936.094 estudantes, no ano de 2021 forma matriculados 1.892.458 jovens. As ma-
triculas da educação profissional estão concentradas na rede estadual, representando 42,6% das 
matrículas, seguida da rede privada com 37,7% e da rede federal com17,6%. Aqui, a rede federal 
deveria ofertar o maior número de matrículas dessa etapa da educação básica, considerando a 
estrutura, quadro de profissionais, nível de formação e financiamento, no entanto atende o menor 
percentual da demanda de estudantes.

 Número de profissional na rede pública 

 No ano de 2021 o censo registrou 2,2 milhões de professores, deste número 162.796 estão 
atuando no cargo de diretores de escolas da educação básica, sendo que 89,5% deste número pos-
suem formação na educação em nível superior e 80,7% deste também deste número são mulheres, 
o que é natural, considerando que a categoria é majoritariamente feminina. 

O ensino médio aponta um número alarmante de alunos que não frequentam a escola e não 
conseguem trabalhar, uma das causas, entre tantas outras, pode ser que seja a ausência de forma-
ção profissional e/ou que a formação adquirida no ensino médio não o preparou para o mundo do 
trabalho. Essa leitura nos leva a crer que realmente não houve acesso, porque não houve envolvi-
mento, um olhar criterioso e atento do sistema para com o/a estudante, no sentido de garantir a ele/
ela uma educação de qualidade socialmente referenciada, considerando principalmente o período 
da pandemia. 

 A responsabilidade de garantir esse acesso, essa permanência e a qualidade da educação 
básica” perpassa o governo federal, estadual e municipais, ou seja, o sistema educacional como 
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um todo, tendo em vista, que o ato de educar é uma ação coletiva e não individual. Entre os entes 
federados o regime de partilha não é feito de forma justa, este é outro fator que aprofunda o fosso 
da desigualdade educacional, entre estados e municípios país afora, afetando a qualidade da edu-
cação básica. 

 A ausência de investimento na educação impõe limites para avançar na valorização dos/as 
profissionais da educação (professores/as e funcionários/as), para garantir a dedicação exclusiva 
dos/as profissionais em questão numa única escola com uma única jornada de trabalho, com no 
mínimo 1/3 da jornada para hora atividade, realização de concurso público a cada dois anos con-
forme prevê a Constituição Federal (C.F.), ausência de investimentos na saúde do trabalhador e 
nas condições de trabalho. Este é um ponto fundamental para o debate acerca da qualidade, visto 
que a categoria tem sido acometida de doenças psíquicas em função da frustração com o próprio 
trabalho, de assistir o insucesso dos/as estudante e não conseguir reverter esse quadro alarmante, 
com a pandemia este quadro de doenças físicas e emocionais foi ampliado.

 O governo do estado de Mato Grosso, insiste nas avaliações estandardizadas e padroni-
zadas, com consultorias, acaba por culpabilizar os/as profissionais da educação e os/as próprios 
estudantes pelo fracasso escolar. Ao invés de buscar culpados, porque não investe tais recursos 
nas condições de trabalho, na estrutura física adequada, nos laboratórios que correspondam a 
necessidade da pesquisa com tecnologia de ponta e na formação e valorização profissional de 
todos/as os/as trabalhadores/as da educação? Somos o estado que mais arrecada, mesmo em 
período de crise econômica, no entanto, não apresentamos índices educacionais satisfatórios, 
principalmente em relação ao ensino médio. Ainda temos no estado a insuficiência de creches 
para atender a demanda de acesso, considerando o conceito de acesso aqui colocado. Isso traz 
para as mães trabalhadoras a dificuldade de encontrar local seguro e educativo para deixar as 
crianças de 0 a 3 anos, 

Nesse sentido, nós, militantes, profissionais da educação básica pública entendemos 
que educação de qualidade socialmente referenciada constitui-se, na garantia de gestão demo-
crática, condições de trabalho e valorização para os/as profissionais da educação (professor/a 
e funcionário/a), de estrutura física adequada, de educação integral e escola de tempo integral, 
no qual o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola garanta um currículo inclusivo e/ou 
humano que desenvolva as potencialidades do/a educando/a sem ignorar a individualidade 
de cada um/a, ou seja, que vislumbre uma educação plena com condições reais para uma 
aprendizagem significativa ao/à educando/a com vistas na formação humana para o mundo 
do trabalho. 

3.4. GESTÃO DEMOCRÁTICA EM MATO GROSSO: OS REFLEXOS NAS REDES MUNICIPAIS

A gestão democrática da escola pública e gratuita, considerada um marco importante na 
educação, constitui o princípio da educação pública no Brasil, incorporado na Constituição Fede-
ral de 1988, no art. 206, inciso VI, no qual explicita os princípios que regem a educação brasileira: 
Gestão Democrática do ensino público, na forma da lei. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9 394/96, no seu art. 3º trata dos 
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seguintes princípios: inciso VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino. O artigo 14 da referida Lei afirma: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino pú-
blico na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
“I - Participação dos profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagó-
gico da escola; 
II - Participação das comunidades escolar e local, em conselhos escolares ou equi-
valentes.” 

O debate acerca do processo histórico de construção da Gestão Democrática Escolar no Es-
tado de Mato Grosso tem como marco a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação no 
ano de 1987 no decorrer do governo de Carlos Gomes Bezerra. O Estado do Mato Grosso inscre-
veu o princípio da Gestão Democrática do Ensino Público na Constituição Estadual promulgada 
em 05 de outubro de 1989 e no seu Art. 237, inciso IV: 

“Gestão democrática, em todos os níveis, dos sistemas de ensino, com eleição 
direta para diretores das unidades de ensino, dirigentes regionais e composição 
paritária dos Conselhos Deliberativos Escolares, com participação dos profis-
sionais de ensino, pais e alunos, na forma da lei”. (MATO GROSSO, 1989, 
p.108).

Posteriormente, logo após a promulgação da constituição, a implantação da gestão de-
mocrática com o conjunto de avanços e inovações no âmbito da gestão democrática que visava 
assegurar a democratização, foi interrompida com a sua suspenção logo no ano de 1990, através 
da arbitrária Medida Liminar nº 282-1/MI, denominada ADIN. 

Portanto, o modelo de gestão democrática da Rede Estadual de Ensino que foi configu-
rado e implantado no ano de 1987 para barrar a eleição de diretores escolares, foi interrompido 
através de um “grupo político que assumiu o Governo estadual no período compreendido de 
1990-1994 que, na figura do então governador do estado, Edison de Oliveira, do Partido do 
Movimento Democrático (PMDB), impetrou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 
282-1/MT) em 1990” deixando a decisão sub judice. (DOMICIANO; COSSETIN &DRABA-
CH, 2021, p.06).

Nesse contexto, a rede estadual de educação no Estado de Mato Grosso, no período 
correspondente entre 1990-1994, não realizou a eleição de diretores nas escolas, retornando 
o processo de eleição apenas no ano de 1995, após muita luta travada pelos profissionais da 
educação. O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP-MT), 
foi importantíssimo nesse debate, pois a entidade sempre foi atuante e tinha uma diretoria forte 
e engajada pelos “princípios e práticas da democracia sindical da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)” (SINTE-
P-MT)1.

 O governo do Estado de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira, naquele momento fi-
liado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi quem regulamentou a Gestão Democrática 
por meio do Decreto nº 740 em 29 de dezembro de 1995, mas somente com a Lei nº 7.040/98 

1  https://sintep.org.br/sintep/Institucional/historia/menu:2/submenu:1/ 
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aprovada, que os profissionais da educação tiveram suas lutas em defesa da Gestão Democrática, 
legalmente reconhecida. 

A gestão democrática no Estado de Mato Grosso regida pela Lei 7.040/1998, de 01 de 
outubro de 1998, regulamentada pelos dispositivos do Art. 14 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como o inciso VI do Artigo 
206 da Constituição Federal, que estabelecem Gestão Democrática do Ensino Público Estadual, 
adotando o sistema seletivo para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino e a criação 
dos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar nas Unidades de Ensino.

No entanto, no ano de 2019, a gestão democrática que estava fortalecida e consolidada com 
princípios legais  e constitucional da gestão democrática nas escolas públicas do estado de Mato 
Grosso quando ocorreu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 282-1, que 
declarou em novembro de 2019, inconstitucional da expressão “e dos municípios” nos incisos III e 
IV do artigo 237 da Constituição do Estado de Mato Grosso (Declarada a inconstitucionalidade do 
inciso pela ADI 282 do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, 
Seção 1, p. 1)2.

Portanto, percebe-se que na decisão do STF não se proíbe na gestão democrática a reali-
zação de eleição de diretores escolares. O que o STF considerou inconstitucional foi o fato de a 
constituição do Estado de Mato Grosso, estar determinando que os municípios realizem a eleição 
de diretores o que, segundo o supremo fere a autonomia dos municípios de regulamentarem a sua 
gestão escolar em conformidade com a sua realidade local.

Neste aspecto, não há inconstitucionalidade na realização de eleição de diretores na gestão 
escolar, pois cabe aos entes realizarem a democratização da gestão do ensino público visto que 
além de estar preconizada na Constituição Federal/88 esta referendada na LDB/96, no Plano Na-
cional de Educação, na Lei Estadual nº 7.040, de 1º de outubro de 1998 e no Plano Estadual de 
Educação de Mato Grosso. No entanto foi alterado a Constituição do Estado de Mato Grosso no ar-
tigo 237 sendo que o inciso III foi reformulado e o inciso IV que trata da Gestão democrática com 
eleição direta de diretores foi de forma arbitraria e sem dialogar com os profissionais da educação 
suprimido da Constituição do Estado de Mato Grosso todo inciso após ADI 282.

Desta forma muitos Municípios têm referendado a gestão democrática com eleição direta 
para diretor escolar com base em legislação municipal e em seus planos municipais de educação. 
Portanto, tem sido pauta constante e imperativa a luta do SINTEP, a defesa da democracia com a 
participação social cada vez mais ampliada com a participação da comunidade na gestão pública 
e na educação. 

O governo do Estado de Mato Grosso por meio da SEDUC, alegando que o STF apresentou 
inconstitucionalidade na eleição dos diretores, desconsiderou a legislação vigente e não realizou a 
eleição direta, organizou um teste seletivo de provas e títulos para o provimento de cargos de 192 
diretores escolares, mas é preciso esclarecer que nada impede a realização de eleição direta para 

2  https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/862032343/acao-direta-de-inconstitucionalidade-
-adi-282-mt 
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diretores escolares e desconsiderar a legislação vigente que regulamenta a Gestão democrática no 
Estado de Mato Grosso é inaceitável e  arbitrário.

3.5. A BNCC AS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO

Os referenciais legais apresentados, a partir da Constituição Federal de 1988, artigo 210, 
que “serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar for-
mação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. O artigo 
26 da LDB, na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, estipula que “os currículos da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser com-
plementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diver-
sificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos”.

No PNE de 2014 – A Meta 7 diz: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as 
etapas e modalidades com melhorias do fluxo escolar e de aprendizagem, com a Estratégia 7.1: 

“Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica a base nacional comum dos currí-
culos com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos/
as alunos/as para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local;”

A Resolução nº 02/2017 CNE/MEC, referente à Educação Infantil e ao Ensino Funda-
mental, institui a BNCC como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da 
educação básica escolar. No artigo 2º, diz que: “As aprendizagens essenciais são definidas como 
conhecimento, habilidades, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expres-
sando-se em competências”. No artigo 3º, conceitua que “No âmbito da BNCC, competência é 
definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida co-
tidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Completa, no parágrafo único 
que, “Para efeitos desta Resolução com fundamentos no caput do artigo 35 – A e no parágrafo 1º 
do artigo 36 da LDB, a expressão “competências e habilidades” deve ser considerada como equi-
valente à expressão “direitos e objetivos de aprendizagem”.

Em análise da Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação – CNTE, considera-
-se que a BNCC não pode representar uma indicação a currículos únicos para as escolas brasilei-
ras, pois a LDB e o PNE não lhes deram essa incumbência. Por isso, a apresentação do detalha-
mento curricular por ano/série de cada etapa numa lógica meritória e a referência conceitual da 
BNCC precisam ser melhor debatidas e aperfeiçoados, a fim de não só respeitarem os conteúdos 
e habilidades daqueles propostos pela Base, e que poderão ser incorporados aos currículos das 
escolas pelos sistemas de ensino, educadores e comunidade escolar, mas também para aprofundar 
o conceito de direitos e objetivos de aprendizagem.

Entende-se que o debate sobre competências curriculares se associa à explicita orientação 
governamental de (des) profissionalização do magistério, à luz de várias medidas já tomadas para 



35

se admitir a contratação de professores por notório saber ou terceirizados e temporários, situações 
nas quais as competências se encaixam facilmente para orientar e avaliar o trabalho dos profissio-
nais sem vínculos permanentes.

Os/as trabalhadores/as da educação rejeitam referencias de competências na educação 
básica voltados para avaliações estandardizadas e para a formação exclusiva no mundo do tra-
balho. Essa conotação ficou mais evidente nas orientações curriculares da BNCC para o Ensino 
Médio. Diferente da BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a base comum 
curricular do Ensino Médio (Resolução CNE/CP nº 4, de dezembro de 2018), em conformidade 
com a Lei nº 13.

O “novo” Ensino Médio traz a proposta dos ditos itinerários formativos, no viés da propa-
ganda mentirosa realizada pelo governo federal, temos quase 3 mil municípios com a penas uma 
única escola de ensino médio, o que dificulta, ou nega a possibilidade de escolha do/a estudante, 
quem escolhe é o sistema. Temos um problema de concepção, pois, faz parte da antirreforma 
educacional ao atender a um modelo excludente e limitado de oferta escolar voltado para a priva-
tização e terceirização do Ensino Médio, em que o Poder Público se desresponsabiliza em ofertar 
a maior parte do currículo escolar e abre espaço para o “Sistema S”.

3.6. A BNCC DO ENSINO MÉDIO: O DITO E O INTERDITO  

A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 
estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, mediante à profundas críticas da comuni-
dade escolar. Nesse contexto, as principais mudanças são referentes ao aumento da carga horária 
dos estudantes, à adoção de uma base comum curricular e a dita “flexibilidade” oferecida pelos 
itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. 
A carga horária passa a totalizar 3 mil horas, sendo 1.800 para a Formação Geral Básica, com 
aprendizagens previstas na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), e o restante da jornada (no 
mínimo 1.200 horas) para os itinerários formativos.  

A Lei nº 13.415/2017 aponta que os únicos conhecimentos obrigatórios para todas as esco-
las são língua portuguesa e matemática, nos três anos do ensino médio. E, em algum momento do 
curso, a língua inglesa também se torna obrigatória. Subentende-se que, as outras áreas de conhe-
cimento serão oferecidas, ou não, segundo definição dos sistemas de ensino.

A parte diversificada do currículo chamada de itinerários formativos, os quais representam 
o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações ditas de 
estudos, mas que não contemplam a demanda intelectual e reflexiva dos estudantes. Esta parte do 
currículo que parece flexível, leve e de livre escolha, na verdade não é, quem efetivamente, fará 
a escolha e definir os itinerários formativos serão os sistemas de ensino, e não os alunos. Visto 
que quase 3 mil municípios. Assim, a oferta dos itinerários formativos fica condicionada, então, 
às condições econômicas, logísticas e estruturais dos sistemas de ensino tirando completamente a 
autonomia do jovem para escolher que caminho seguir.

 Diante disso, chamamos esta oferta de itinerários dos pobres, dado que todo esse cenário 
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aponta para o esvaziamento das disciplinas que proporcionam a ampliação da formação humana, 
assim como para o aumento das desigualdades educacionais entre estudantes das elites e os das 
classes mais baixas.

No que se refere a modalidade concomitante intercomplementar na formação técnica e 
profissional intitulado por alguns autores como um “vale-tudo”, considerando que são admitidos 
profissionais com notório saber, trabalhadores/as com formação em cursos totalmente alheios ao 
campo educacional, sem nenhuma experiência pedagógicas, muitas vezes por meio de instituições 
sem referência.

Esse itinerário “técnico e profissional” denominado “vale-tudo” não pode ser confundido 
com os cursos técnicos ou de habilitação profissional técnica de nível médio. De forma distinta, 
eles serão oferecidos por diferentes arranjos e saídas intermediárias, que irão significar um 
aligeiramento da formação profissional de parte dos nossos jovens. Os estudantes que seguirem o 
itinerário por cursos de qualificação se encontrarão numa posição de desvantagem num mercado 
de trabalho cada vez mais excludente e competitivo. 

Para piorar o cenário apresentado pelo novo ensino médio, a legislação ainda permite que 
cursos oferecidos pelos centros externos, como o sistema S, sejam pagos com recursos do FUN-
DEB, transferindo recursos públicos para empresas privadas de serviços educacionais diretamente 
pelo MEC ou por meio das secretarias estaduais de educação.

Os mais atingidos sem dúvida, pelo novo ensino médio serão os setores populares, aqueles e 
aquelas que mais precisam de uma formação de qualidade, cerceados e cerceadas de possibilidades 
futuras e tendo que enfrentar ainda maiores dificuldades para superar o abismo das desigualdades 
sociais que são permanentemente (re)produzidas de forma cada vez mais recorrentes e injustas.

3.7. A BNCC E A DIVERSIDADE

A BNCC apresenta-se como um documento de caráter normativo, o qual indica as apren-
dizagens que todos os alunos devem desenvolver. Assim como, uma balizadora da qualidade da 
educação de crianças e jovens no Brasil ao estipular um currículo único para cada uma das etapas 
da Educação Básica.

Mas na realidade, trata-se de uma política de governo, sustentada por interesses das classes 
dominantes e ideais neoliberais, fazendo da educação um produto mercadológico. Compreende-se 
assim, sua implantação arbitrária, por meio da incisiva e forte presença do empresariado com re-
duzida participação dos educadores/as.

A BNCC visa a reorganização curricular, pelo ensino centrado em competências e habilida-
des exclusivamente para atender a demanda do mercado. Mas há um discurso, interdito nessa orga-
nização, que se relaciona ao velho aprender a aprender, ou seja, formar pessoas sem consciência 
crítica e aptas a adaptar-se à reprodução do capital e às condições oferecidas pela sociedade.

Justifica-se assim, o espaço relegado aos conteúdos sistematizados ao longo da história e a 
exclusão dos preceitos de desenvolvimento social e emancipação dos sujeitos. A título de exemplo, o 
tema diversidade, aparece muitas vezes na BNCC, entretanto, sem definição do conceito, ainda não 
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especifica no documento se a diversidade é biológica, cultural, étnica, climática, econômica ou sexual. 

A abordagem adotada pela BNCC incentiva o respeito à diversidade, contudo isso não é 
suficiente numa sociedade preconceituosa, racista, homofobica e machista. Então, ao pensar a 
orientação para produção dos currículos das escolas brasileiras, precisamos de objetividade para 
expormos a construção social das diferenças e identidades, as quais são determinadas pelas rela-
ções de poder.

Compreendemos que estes e outros ditos e o interditos pela Lei 13.415/2017 do novo ensi-
no médio e pela BNCC não são equívocos, não existe neutralidade, mas sim, estratégias políticas 
hegemônicas. As ideias de ambos estão em consonância e apresentam um interesse comum, a con-
dução da educação como estratégia de manutenção da ideologia dominante dentro da sociedade.

3.8. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O histórico de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil remonta desde o período 
Colonial, praticado pelos jesuítas embora com outra finalidade, mas vale lembrar que Educação 
Popular é o princípio da EJA e precede a República Brasileira, contudo um dos precursores em 
favor da alfabetização de jovens e adultos foi Paulo Freire que sempre lutou pelo fim da educação 
elitista, Freire tinha como objetivo uma educação democrática e libertadora, ele parte da realidade, 
da vivência dos educandos. Na época do regime militar, surge um movimento de alfabetização de 
jovens e adultos, na tentativa de erradicar o analfabetismo, chamado MOBRAL. Por falta de polí-
ticas públicas para o campo a população migrou para o centro urbano na expectativa de melhorar 
a qualidade de vida, com o processo de industrialização gerou a necessidade de se ter mão de obra 
especializada, nesta época criou-se escolas para capacitar os jovens e adultos. O ensino supletivo 
foi implantado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5692/71. Em 1974 o MEC 
propôs a implantação dos CES (Centros de Estudos Supletivos), tais centros tinham influências 
tecnicistas devido à situação política do país naquele momento.

Conforme descrito no Art. 208 da Constituição de 1988: “O dever do Estado com a edu-
cação será efetivado mediante a garantia de: I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, asse-
gurada inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;” 
Na década de 90 várias iniciativas em favor da Educação de jovens e adultos, o governo incumbiu 
também os municípios a se engajarem nesta política, assim vários movimentos, universidades, 
grupos informais, populares, Fóruns estaduais, nacionais e através dos Fóruns a partir de 1997 a 
história da EJA começa a ganhar notoriedade tanto na esfera governamental quanto nos movimen-
tos da sociedade.

 A EJA é uma Modalidade de Educação Básica, prevista na LDB – Lei n.º 9394/96, LC n.° 
49/98 – MT e está regulamentada pelo Parecer n.º 11/2000 CNE/CEB. No Estado de Mato Gros-
so,  a SEDUC, instituiu, através da Portaria n.º 204/2000, uma Comissão Interinstitucional para 
elaborar um Programa de Educação de Jovens e Adultos para o Sistema Estadual de Ensino, com-
posta por SEDUC, UNDIME, SINTEP, CUT, a partir de 2001 integrando os debates,  UNEMAT, 
Pastoral da Criança, SESI, SENAC, CEE, UNESCO, constituindo uma carta para a instituição do 
FPDEJA/MT. Atualmente o FPDEJA tem sua organização em todo o Estado de  MT com Encon-
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tros  Regionais, Estadual, participando dos Encontros Regionais brasileiros e Nacionais. 

Constituem desafios para os governos Estadual e Municipais: incluir a EJA no PEE e PMEs, 
valorizar os profissionais de EJA como forma de assegurar a efetivação das políticas Públicas de 
EJA, cobrar dos entes federados que estabeleçam o Regime de Colaboração, estabelecendo fontes 
de financiamento para a EJA.  As universidades devem ofertar, garantir e ampliar os cursos de gra-
duação, pós- graduação (especialização, mestrado e doutorado) e formação continuada na moda-
lidade de EJA com o objetivo de dar IDENTIDADE E FORTALECER os profissionais que atuam 
na modalidade de EJA. Os Profissionais da Educação devem considerar a construção coletiva do 
currículo escolar como um dos instrumentos de estudo e de reflexão para sua prática pedagógica. 
Assim a EJA tem sido espaço de debates de políticas públicas essencialmente na valorização das 
Diversidades.

Os desafios de EJA em MT são imensos, uma vez que a cada momento que os direitos 
são negados no Campo vai gerando além da demanda no próprio Campo, expulsando-os para os 
centros urbanos conduzindo-os ao caos. Temos hoje nas cidades um grande contingente carente de 
políticas públicas educacionais que diante da necessidade do trabalho como manutenção da vida a 
consequência da expropriação da identidade dos jovens e adultos. A carência de profissionais, de 
escolas adequadas e de currículos que atendam significadamente essa demanda leva os jovens e 
adultos a não permanecerem nas escolas. 

O ano de 2015 foi marcado por um ataque da SEDUC que ao adentrar nos CEJAS infor-
mando através da mídia ter encontrado em MT “alunos fantasmas” esse feito fragilizou muito 
o movimento de EJA que se estendeu para além dos CEJAs envolvendo as Escolas que ofertam 
EJA, hoje sabemos que alguns dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) estão sen-
do descaracterizados por não ofertar apenas EJA. Em 2016 os ataques à EJA dentro dos CEJAS 
continuaram com portarias e orientativos que desestimulam ou impedem as matrículas por área do 
conhecimento a alunos com histórico de desistência, sem considerarem que esse é o público alvo 
dessa modalidade.

Os ataques não param, a cada governo uma investida diferente na forma, porém, o mérito é 
mantido reduzir o papel da educação ao mínimo possivel. Em 2020, não bastasse a crise sanitária 
da pandemia e todos os desafios da educação, o atual governo iniciou a maratona de fechamento 
das escolas, bem como os Centros de Eja. Atualmente a política de Eja no estado está completa-
mente desestruturada e sem nenhum suporte por parte do estado, os/as profissionais da educação 
estão se virando como podem, vivendo retrocesso total e um grande número de estudantes de fora 
da escola.

A EJA é carente de Formação Profissional, sabemos que uma vez negado o direito à Educa-
ção do Cidadão enquanto criança o mesmo é jogado em meio à sociedade sendo usado principal-
mente pela grande máfia, drogas, exploração sexual e do trabalho, do tráfico de armas, de pessoas e 
de influência, sendo massa de manobra da politicagem que por sua vez são destituídos de todos os 
Direitos e vivem a serviço do capital. Somos conclamados a nos colocar a disposição para mudar 
essa realidade que tanto assola a sociedade brasileira.
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3.9. EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Ao longo do tempo e historicamente no Brasil “Educação” tem sido um direito negado, 
negado porque o Poder Público representado pelos governos nem sempre reconhece que “Educa-
ção é e precisa-se dar ao povo o que é essencialmente seu”. Educação do e no campo é atualmente 
um desafio que tem preocupado grande parte dos movimentos sociais do campo e da cidade, a 
violência os descasos e a ausência do ESTADO, ou muitas vezes a presença do estado no campo 
é muito mais sinônimo de destruição do que presença de Políticas Públicas. Nos últimos tempos a 
Educação do Campo está presente nas agendas políticas e, mesmo estando presente na legislação 
brasileira não é realidade como políticas públicas em nosso país, devido à ação organizada da so-
ciedade civil, em especial o MST.

O desafio histórico e atual que o Campo, culturalmente é construído como um espaço 
“atrasado” foi se tornando lugar para poucos, por conta da modernização das cidades onde os 
governos de forma sistêmica foram aperfeiçoando e urbanizando os locais de maior concentração 
populacional. Assim as populações camponesas foram sendo destituídas de suas identidades e 
por sua vez sendo expulsas de seus territórios. As estratégias do Latifúndio capitalista foram se 
tornando cada vez mais violentas obrigando que o Campo deixasse de ser para “gente”, o que 
se vê é basicamente imensas extensões de terras exploradas pelo monocultivo onde há poucas 
pessoas, muito gado, máquinas e poucos proprietários. Dessa forma como viver no campo? Sem 
os direitos básicos? um deles a Educação. Se já era complicado falar em Educação do Campo, 
imagine agora educar quem?  Como? Para que? Aqui é importante lembrar que ainda na década 
de 70 do século XX a população brasileira era em torno de 70% do campo, hoje a estimativa é 
que seja apenas 15% gerando uma grande demanda por Educação, e de modo especial de Jovens 
e Adultos na cidade.

Diante desse desafio os movimentos da sociedade camponesa foram dinâmicos em pensar 
a Educação do Campo de forma a fortalecer a identidade e resistir a chamada “educação rural”, a 
Educação do Campo é concebida essencialmente por seu dinamismo e diversidades buscando for-
mação de “novos seres humanos” que faz parte do movimento, uma busca coletiva na formação de 
seu indivíduo, onde propõem “a reflexão e elaboração teórica de princípios político pedagógicos 
articulados às práticas educativas desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos 
povos do campo” (SAVIANI, 2008, p.172)

Atualmente temos alguns movimentos e espaços constituídos de debates de Educação do 
Campo, em nível nacional há o FONEC – Fórum Nacional de Educação do Campo, no Estado de 
MT o CIPEC – Comitê Interinstitucional de Educação do Campo, além de outros como o MST 
– Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, SINTEP, CPT – Comissão Pastoral da Terra, 
FPDEJA (Fórum de Eja), FETAGRI.  Esses movimentos mesmo tendo suas particularidades tem 
em comum a defesa da autonomia de concepções pedagógicas de forma a constituir o Campo não 
apenas como um lugar, mas espaço e território de identidades, assim a Educação do Campo pre-
cisa ser construída com e para eles e não como vem ocorrendo. “Nós pensamos e queremos que 
a Educação do Campo como Direito Social não seja destituído com notas técnicas e ações de 
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secretarias e governos”. Um fato novo em MT foi no início do governo de Pedro Taques a tentati-
va de criminalizar o MST, segundo Ele através da SEDUC por “tratar do Ensino ideológico”, em 
MT ainda convivemos intensivamente com os ataques do agronegócio, provocando fechamento 
de escolas, envenenamento de plantações e populações, destruição de comunidades indígenas e 
quilombolas. As nucleações também têm trazido inúmeros prejuízos como os longos caminhos 
para chegar às escolas, acarretando dificuldades na aprendizagem, precarização e sucateamento 
do transporte escolar, desinteresse dos gestores municipais em celebrar o Regime de Colaboração 
justo com o Estado, falta de investimento em formação e valorização profissional, dificuldade para 
construção e reconstrução dos PPPs das escolas adequados às realidades locais. 

Cabe também ressaltar que a luta por Educação do e no Campo é um princípio CUTista, 
como: criar uma política de financiamento especial para a Educação do Campo que considere  as 
especificidades da população rural; garantir Alimentação de Qualidade articulada com organiza-
ções locais de agricultura familiar; incorporar a Educação do Campo nos Planos Municipais de 
Educação, assegurando a participação dos movimentos sociais e sindical no planejamento e acom-
panhamento de sua execução; garantir transporte escolar de qualidade; apoiar a descentralização 
da posse da terra e a manutenção das famílias no campo através da Reforma Agrária e, motivar a 
discussão e implantação da pedagogia da alternância.  

Vale ressaltar que toda a Legislação Educacional e em específico da Educação do Campo, 
tem sido construída com a luta dos movimentos Sociais e Sindical, tendo como base a Educação 
Popular Freireana, do respeito mútuo, da construção das identidades e principalmente com a ideia 
de um novo modelo de sociedade brasileira.

Parecer CEB 36/2001 e Resolução CEB 01/2002 Institui as Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo; Parecer CEB 01/2006 Recomenda a Adoção da Pe-
dagogia da Alternância em Escolas do Campo; Resolução 126/03-CEE/MT institui as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica do Campo no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso; 
Resolução Normativa 003/2013/CEE/MT., dispõe sobre a oferta de Educação do Campo no Esta-
do de MT.

3.10. MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MATO GROSSO E A NEGA-
ÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO: DIREITA, VOLVER 

Compreender o processo de militarização das escolas públicas no Brasil nos leva a debates 
sobre a configuração e organização social, o papel da família, da educação e da escola na e dá a so-
ciedade em nosso país, do contexto cultural, político e econômico em que esse fenômeno acontece.  
Se desdobrando na análise de um país historicamente desigual em suas esferas sociais, usando a 
classe trabalhadora como instrumento de opressão da própria classe trabalhadora. “Quando a edu-
cação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor” (Freire, 2019)

Desta maneira, é preciso construir um dossiê sobre a Militarização da Educação Pública no 
Brasil, nos remetendo a um processo na conjuntura dos acontecimentos que experenciamos neste 
ano tão desafiador para a educação pública em Mato Grosso e no Brasil. Nos coloca também em 
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confronto com um Brasil, que como disse Darcy Ribeiro, a crise da educação não é uma crise e 
sim um projeto.

Ao provocarmos o debate acerca da militarização das escolas, processo que ganhou desta-
que na política educacional estadual e nacional, com a posse do atual Presidente da República, a 
conjectura e fomento de um modelo de escola chamado “cívico-militar”, traz para o debate, da e 
na sociedade brasileira, um processo que coloca em xeque não só a escola pública, mas a educação 
em seu sentido mais amplo, a formação das próximas gerações e a própria democracia.

O fenômeno da militarização das escolas cívico-militares no Brasil é crescente, dados do 
Ministério da Educação (MEC, 2021) apontam 127 escolas nesse modelo. Importante ressaltar 
que não são escolas militares, estas são as das corporações (Escolas dos Bombeiros, da PM, do 
Exército, etc.), criadas como instituições militares com conjunto próprio de características (podem 
cobrar taxas ou mensalidades, são criadas para atender dependentes de militares, podendo destinar 
algumas vagas para demais estudantes da comunidade, que ingressam por processos seletivos di-
versos), e, ainda que adotem as leis da área de Educação, têm como alicerce principal o regimento 
das corporações. Já as escolas militarizadas ou cívico-militares são civis e públicas. São escolas 
que, por decisão dos gestores, são militarizadas, ou seja, o processo de gestão (administrativo, pe-
dagógico ou disciplinar) é repassado para o comando das polícias. Em comum a todas essas formas 
de militarização, temos a “pedagogia do quartel” (Santos, 2019), padronizando o comportamento, 
disciplina rígida, hierarquia, obediência pelo medo e a reprodução de ritos e comandos típicos do 
militarismo. 

Destarte, retomamos a conjectura de que a garantia do direito à educação precisa estar pau-
tada em uma ótica do movimento de superação das estruturas de poder e o agudo processo de lutas 
de classes para colocar algumas questões.  Destituir a escola pública, laica, gratuita e de qualidade, 
socialmente referendada, de suas funções sociais é do interesse de quem? A presença das forças 
de segurança pública, como um insumo necessário, garante o direito à educação de qualidade dos 
cidadãos e das cidadãs que frequentam a escola pública?  A “pedagogia do quartel” garante o de-
senvolvimento integral dos diferentes sujeitos e suas especificidades? Atende as necessidades que 
a diversidade cultural, religiosa, identitária, social e econômica que pela escola pública permeiam?  
Ou a militarização das escolas ratifica e aprofunda as   discriminações, os abissais abismos da de-
sigualdade e apagamento das identidades e das individualidades?

Nesse sentido o SINTEP-MT tem sido voz ativa na denúncia da implantação das escolas 
arbitrarias das escolas militarizadas no estado de Mato Grosso. A militarização da escola pública 
é contraposta pelo SINTEP-MT por estabelecer práticas pedagógicas que limitam os princípios 
constitucionais do pluralismo de ideias, de identidade e de concepções, alertando ainda o desvio 
de finalidade da função da Polícia Militar, que é fazer a Segurança Pública. A militarização das 
escolas públicas está sendo feita a toque de caixa, desvia recursos públicos para um segmento 
social, o que é inconstitucional, e ainda, fere a Gestão Democrática. A militarização das escolas 
públicas é reflexo de um (des)governo antidemocrático, autoritário que governa para uma minoria 
com interesses umbilicais, essa não é a resposta de um governo democrático para os problemas 
da educação pública, a solução para os desafios cotidianos do chão da escola está em mais inves-
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timento financeiro para as políticas públicas de educação gratuita para os/as filhos/as da classe 
trabalhadora. 

4. POLÍTICAS PERMANENTES

4.1. DIREITOS HUMANOS

A atuação e o protagonismo de deversos coletivos, mesmo sabendo que estamos distante 
de superar os desafios colocados pela intolerância ao diferente, têm buscado o diálogo com a so-
ciedade no sendido de educar e reeducar o estado, a sociedade, a justiça e a sí memo. É com eles 
que a democracia brasileira tem aprendido que o direito à educação pública, gratuita, laica, com 
qualidade social e que reconhece e respeita as diferenças é indissociável da garantia dos direitos 
fundamentais, civis, sociais, humanos, culturais, políticos e econômicos.

A presença ativa e o avanço da consciência dos direitos nos coletivos sociais diversos, 
tratados como desiguais, é o que tem possibilitado alguns avanços na sociedade brasileira, e ar-
ticulado os movimentos sociais para desenvolver ações nos diferentes espaços como sindicatos, 
movimentos de luta pelos direitos humanos e pela diversidade.

Com a eleição do então presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2002 e Dilma Rousseff em 
2010, nos mais de 10 anos de governos de cunho sociais populares comprometidos com as deman-
das sociais, esses danos começam a serem reparados, com as políticas afirmativas que vinham sen-
do implementadas visando reduzir as desigualdades raciais entre negros e brancos.  No entanto, a 
partir do golpe de 2016 sofremos com o conservadorismo, o desmonte e o retrocesso das políticas 
públicas voltadas para a diversidade. 

Ao longo da história, por meio das intensas lutas travadas por dignidade humana, com-
preendemos que por meio  da educação é possível articular os campos com seus eixos centrais 
numa perspectiva ampla fundamentada na democracia, cujo foco está na garantia  de direitos dos 
movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBTQIAP+, ambientalista, da juventude, 
dos povos do campo e das florestas, das águas e ribeirinhos, dos povos e comunidades tradicionais, 
das pessoas com deficiências, de jovens, adultos e idosos, dos direitos humanos, dentre outros, 
bem como, os defensores da luta antimanicomial, contra a violação dos direitos humanos no sis-
tema prisional, contra

a intolerância religiosa e pelo respeito à rica fauna e flora brasileira. Precisamos caminhar para 
frente, no sentido de avançar em políticas públicas de estado voltadas para estes povos.

Esse país abundante em riquezas naturais e culturais, traz como uma de suas principais 
características as desigualdades étnico-racial, econômica, social e de gênero, com inumeras e di-
ferentes formas de violência contra grande parte da população, dentre elas a dizimação dos povos   
indígenas, morte e encarceramento da juventude negra e periférica, a violência contra as mulheres, 
sobretudo as negras, violência e morte das pessoas LGBTQIAP+ e o trabalho   infantil. Esse pro-
cesso violento e desigual está diretamente relacionado ao racismo estrutural e ao patriarcado que 
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domina as instituições e as relações de poder em nosso país. 

A desigualdade étnica determina, o lugar que negros e negras devem ocupar na sociedade, 
classificados como inferiores, ocupam a base da pirâmide econômica e social em nosso país, con-
sequência direta de um processo de colonização e escravidão, que interfere nas condições de vida 
e de oportunidades no mercado de trabalho, de escolaridade, na saúde e na profissão imposta e na 
qualidade de vida.

Já a desigualdade de gênero é consequência da herança cultural do patriarcalismo no qual, 
o poder está concentrado na figura masculina do patriarca. Enquanto a mulher é vista como sub-
missa, e por muitas vezes como incapaz, esse pensamento interfere não somente nos relaciona-
mentos amorosos, mas também no papel que a mulher desenvolve na sociedade, onde, exercendo a 
mesma função, recebe em média 30% menos do que homem branco, se ela for uma mulher branca, 
porque se for negra essas diferenças chegam a 40% menos.

A luta pela igualdade de gênero começou a ter visibilidade no início da década de 1960, 
quando os movimentos sociais, de direitos humanos, os movimentos de mulheres e de negros, 
levantaram as bandeiras de igualdade de oportunidades e rupturas de preconceitos e da discrimi-
nação que excluíam as minorias. Essas bandeiras devem fazer parte da organização curricular de 
todas as etapas e modalidades de ensino, devem fazer parte do cotidiano escolar dos/as estudantes, 
essa é a forma mais eficaz de rompermos com o pré-conceito e machismo estrutural na sociedade.

Esse quadro de desigualdades de gênero e raciais apresentou - se ainda maiores, segundo 
Sant`Anna (2001, p.18) a magnitude das diferenças existentes entre mulheres negras e mulheres 
brancas é que exige cautela em ressaltar, por exemplo, apenas as desigualdades de gênero para ca-
racterizar a situação social, política e econômica das mulheres brasileiras. Afinal, para as mulheres 
negras a dimensão racial constitui variável fundamental para a posição social, econômica e política 
que ocupam.

Em outras palavras o processo discriminatório enfrentado pelas mulheres negras não pode 
ser visto só do ponto de vista cumulativo pelo fato de ser mulher, negra e pobre. As diferenças 
que separam mulheres negras de mulheres brancas são consequência de um processo de negação 
de direitos, condições, possibilidades. Neste contexto é possível concluir que as mulheres brancas 
tiveram e têm acesso a meios e políticas que lhes possibilitaram e ainda possibilita superar as de-
sigualdades de gênero, condições esta que foram negadas ou dificultadas para as mulheres negras. 
Quando comparamos a situação vivenciada pelos dois grupos podemos perceber o quanto é precá-
ria a condição em que as mulheres negras são submetidas.

 Convivemos com resquícios de sociedade patriarcal, que define culturalmente o compor-
tamento padrão para mulheres e homens, importante compreender que essa questão está ligada à 
heterossexualidade e à cisgeneridade, as pessoas que não se enquadram nesses padrões determi-
nados são excluídas.

 A situação da população LGBTQIAP+ é ainda mais grave, por anos silenciada e presa a 
estereótipos que geram violência, preconceito e discriminação, sofrendo todo tipo de violência 
física e psicológica. No Brasil, os direitos da população LGBTQIAP+ são garantidos pela Cons-
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tituição Federal, pelos princípios da igualdade e a dignidade da pessoa humana. Contudo, não é 
essa a realidade que a comunidade gay brasileira vivencia diariamente, a luta do movimento LGB-
TQIAP+ teve início durante a ditadura militar, na década de 1970. No entanto, nos anos de 1980, 
as principais bandeiras de luta como a liberação sexual, foram colocadas de lado para que o grupo 
enfrentasse a epidemia de Aids, que atingiu principalmente os homossexuais que tiveram que lutar 
contra a doença.

O Golpe e as políticas conservadoras e excludentes do Governo atingiram não somente as 
políticas sociais e econômicas construídas nas últimas décadas, mas também as políticas e direi-
tos conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores desde a década de 1930. A Emenda Cons-
titucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, que, na prática, congela o investimento público 
em educação, saúde e assistência por 20 anos, em sintonia com vários retrocessos como a reforma 
previdenciária e   trabalhista, , bem como reformas e políticas na área educacional, como a do en-
sino médio, BNCC, promove amplos retrocessos nas políticas e tem inviabilizado a materialização 
das metas do PNE.

Estamos vivendo tempos de extinção de ministérios e pastas que realizavam as políticas 
públicas voltadas para a diversidade, direitos humanos, justiça social e inclusão. As políticas de 
igualdade racial, gênero, quilombolas, direitos humanos e juventude são condenadas à morte por 
inanição: sem orçamento próprio, sem equipe técnica adequada e sem poder. Situação agravada na 
pandemia do Covid-19 com a morte de mais de 600 mil pessoas.

Extinguiu-se o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Previdência Social, da 
Ciência e Tecnologia. O Incra foi levado para a Casa Civil, a  Funai tem um representante não 
legitimado pela comunidade indígena e movimentos  sociais, o Ministério das Relações Exteriores 
passa a focar novamente a cooperação Norte-Sul. As universidades federais têm suas vagas con-
geladas, a cultura do ódio se acirra na vida offline e online, alimentada por um clima de retrocesso 
e de violência.

Ao falar do desmonte do Ministério das Mulheres, cabe um parêntese para dialogarmos um 
pouquinho acerca da condição da mulher, considerando que a luta por igualdade de gênero é uma 
constante na vida das mulheres e nos debates e reflexões das mais diversas organizações feminis-
tas, o exemplo disso é a discussão sobre a divisão do trabalho doméstico   que está longe de ser 
uma realidade, a ocupação dos espaços de poder, de decisão e tantas outras limitações impostas a 
mulher. 

É comum o homem poder usar o seu tempo livre após sua jornada de trabalho para 
alguma atividade de lazer enquanto a mulher se dedica aos cuidados com a família ou com 
os trabalhos domésticos. A mulher é cobrada se passar um final de semana sem a família ao 
homem isso não é cobrado na mesma proporção, de modo que por mais que tenhamos avançado 
nas conquistas, ainda teremos um longo caminho a ser percorrido.

É importante ressaltar a naturalização da ideia que a mulher tem mais habilidade para realizar 
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várias atividades concomitantes, de certa forma isso tem sua relevância, pelo reconhecimento da 
capacidade laboral, mas essa é uma questão que merece uma atenção muito especial, consideran-
do que lamentavelmente esse acúmulo de horas trabalhadas não entram no cômputo do trabalho 
produtivo. 

Atualmente a sociedade brasileira, em especial as mulheres, tem convivido com grandes 
transformações no cenário nacional com reformas significativas que promovem alterações pro-
fundas nas relações de trabalho, nas aposentadorias, a exemplo da lei da terceirização, reforma 
trabalhista, reforma da previdência, reformas estas que propiciaram o desmonte das relações de 
trabalho e consequentemente das garantias trabalhistas asseguradas em lei.

Para romper com essa lógica da exploração, pré-conceito, racismo, sexíssimo e homofobia 
é urgente uma educação democrática que reconheça com uma organização currícular humana, 
educação integral que garanta a formação humana pautada no respeito à diversidade, que ga-
ranta os direitos humanos e se paute na justiça social e na inclusão, exige que os níveis, etapas 
e modalidades da educação básica, bem como a educação superior, se pautem pelo princípio da 
laicidade, entendendo-o também como um dos eixos estruturantes de uma educação pública e de-
mocrática. Desde os projetos político-pedagógicos, os planos de desenvolvimento institucionais, 
até o cotidiano das instituições de ensino, da gestão e da prática pedagógica, a laicidade é um 
princípio constitucional, fundante da educação com qualidade social, pública, gratuita e inclusiva 
para todos, todas e todes. Nenhum projeto, política ou instituição educacional pode se pautar no 
proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado 
de direito, instituições e profissionais da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino 
caminham na contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e 
da educação em direitos humanos, como direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos 
adultos e dos idosos.

A democracia exige a consolidação do SNE, do PNE e dos planos decenais de educação, 
coerentes com os avanços do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democra-
cia e alinhados com os avanços políticos daquelas e daqueles que sempre lutaram e ainda lutam 
pelas pautas emancipatórias na perspectiva da justiça social. 

4.2. SAÚDE DO TRABALHADOR: CORPO, MENTE, ALMA E A PANDEMIA DA CORONA VÍRUS

O período pelo qual estamos passando agora, “pós-pandemia”, se é que podemos dizer 
isso, ainda com as inúmeras incertezas que nos cercam exige dos trabalhadores e das trabalhado-
ras um olhar cauteloso para os/as companheiros e companheiras de trabalho. Antes da pandemia, 
tínhamos um grande índice de profissionais da educação adoecidos/as pelas condições de trabalho 
insuficientes e uma grande pressão por parte da gestão das escolas. Importante ressaltar que com o 
atual (des)governo, desumano com princípios neoliberais que aposta no estado mínimo e parte do 
princípio do economicismo, estamos longe de avançar de forma satisfatória.

No último período os/as profissionais da educação tem sofrido pressão de toda ordem, 
considerando a pesquisa recente realizada pela CNTE que aponta diversas situações que tornou 
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o trabalhador passivo e desorientado, diante da grande quantidade de tarefas e ambiguidade 
de papéis, informações inadequadas ou confusas, faltando a clareza da realização do que fazer 
frente tantos desafios, e diante de tanto a ser realizado, excesso de trabalho com múltiplas pla-
taformas/canais (sala de aula virtual, Whatsapp, e-mail, telefone, Zoom/Meet, presencial etc.), 
falta de formação, suporte para adquirir novas habilidades para realizar as tarefas, subutilização 
de habilidades, tarefas repetitivas monótonas, estruturas administrativas autoritárias, sem in-
clusão dos/as trabalhadores/as na solução de problemas e tomada de decisão, falta de reconhe-
cimento, falta de cultura organizacional sem espaços para o diálogo, competição e hostilidade 
nos espaços de trabalho. Essa foram algumas informações coletadas na pesquisa e vale uma 
atenção especial.

O que vimos e ainda estamos vendo é muita insatisfação por parte da gestão das escolas e 
secretarias de educação do estado e dos municípios com raríssimas exceções, em relação ao criado, 
executado ou proposto pelos/as profissionais da educação que se esmeraram para fazer o máximo 
possível, diante de uma pandemia que ninguém sabia como fazer, ou pós-pandemia se assim pode-
mos dizer, em que as pessoas estão tentando se recuperar das perdas que tiveram e do isolamento 
domiciliar, na tentativa de se protegerem.

Todo este movimento frenético, a pressão para corresponder a realidade desafiadora vivida, 
trouxe um número significativo de trabalhadores adoecidos, fora de suas realidades. A pesquisa 
feita pela Confederação Nacional dos/as Trabalhadores/as da Educação (CNTE) aponta trabalha-
dores hiperativos, competitivos, exigências incompatíveis com a realidade, desvalorização das 
entregas, falta de autonomia, opressão burocrática, disponibilidade plena e flexibilidade total, to-
mando a máquina como ideal da produtividade humana foram alguns dos sintomas verificados 
nesse novo modelo de trabalho.

De acordo com o relatório técnico produzido pela CNTE Confederação Nacional dos Tra-
balhadores, os danos psicológicos serão o mal prevalente do Planeta até 2030, o alerta é da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Em 2020 a depressão foi a 4º causa incapacitante para o trabalho, 
nos primeiros sete meses de 2021 já foram concedidos 108.263 benefícios por incapacidade tem-
porária (antigo auxílio-doença) para trabalhadores com transtornos mentais e comportamentais, 
um crescimento de 29% em relação a 2020, segundo matéria do Portal G1 baseado em dados do 
Ministério do Trabalho e Previdência. 

O presente estudo revelou que as novas formas de trabalhar, impostas pela necessidade de 
distanciamento social, geraram isolamento e solidão, essa realidade ganhou um novo elemento 
com o retorno ao trabalho presencial e os conflitos se intensificaram por múltiplos fatores. Essas 
situações naturalizam múltiplas violências, impedindo que o trabalhador se implique nas decisões 
cotidianas. 

A patologia organizacional delega ao trabalhador a ilusão da onipotência, uma técnica para do-
miná-lo, retirado do coletivo, enquanto que mais regras burocráticas são criadas. Aqueles que se 
manifestam são culpabilizados por protestar, resistir e se opor, nesses casos os gestores atuam para 
neutralizar.
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4.3. JOVEM TRABALHADOR/A E O MOVIMENTO SINDICAL

O atual contexto político, econômico e social brasileiro nos leva a um estado permanente 
de reflexão e necessidade de acúmulo de forças para resistirmos aos ataques da elite, cuja inten-
ção e foco é maximizar os lucros, acumular riqueza por meio da exploração da mão-de-obra dos/
as trabalhadores/as, ainda coloca-los/as como devedores/as dos custos sociais e cenário político 
econômico vivido pela classe trabalhadora atualmente.

Nessa conjuntura, é necessário pensarmos o momento sob a ótica da luta de classes, pois, 
a partir desse prisma se torna nítido as origens das reformas impostas pelos setores empresariais 
no intuito de frear a luta por direitos para a classe trabalhadora e atacar os direitos já conquistados, 
nesse cenário que a juventude tenta existir e resistir.

Faz-se necessário e fundamental compreendermos os movimentos promovidos pelo merca-
do com os termos utilizados por este mercado, considerando a inserção do jovem trabalhador neste 
mesmo mercado de trabalho. A elite não usa o termo trabalhador, mas sim “colaborador”, este 
colaborador normalmente partilha dos “lucros e despesas”, essa é uma estratégia da elite para que 
este trabalhador/colaborador não exija seus direitos na empresa em que ele também é o proprietá-
rio. Estes são as estratégias e os valores do mundo burguês repassados para uma parte significativa 
da juventude, o que tem dificultado o ingresso, a participação e a militância dessa juventude nos 
sindicatos para que este possa renovar-se e continuar existindo. No entanto, nada disso terá valor 
se não elevarmos a unidade classista, a defesa da democracia e, sobretudo o fortalecimento das 
opiniões mais vanguardistas do movimento sindical dentro do processo das lutas dos trabalhadores 
e trabalhadoras da educação através da juventude que compõe esse quadro.

Para compreender o lugar do sindicato na vida da juventude trabalhadora é preciso com-
preender o lugar que o trabalho ocupa na vida de cada um/a deles/as, dado que os sindicatos são 
instituições de representação dos/as trabalhadores/as. A politização da juventude é tema recor-
rente nos debates e coletivos da Central Única dos/as Trabalhadores/as (CUT), na Confederação 
Nacional dos/as Trabalhadores/as da Educação (CNTE) e do SINTEP-MT , as configurações da 
participação da juventude, tal como suas necessidades e bandeiras, os jovens que por vezes são 
celebrados por sua atuação, e por vezes são criticados e cerceados por essa mesma atuação. Além 
das configurações de atuação da juventude, as pautas que os mobilizam e sua articulação impactam 
no movimento sindical, se construindo como elemento importante para compreender a relação da 
juventude com o futuro dos sindicatos.

Nos dias 24 e 27 de março de 2022 Jovens sindicalistas da CUT, de diversas regiões e 
ramos de atividades, se reuniram na Praia Grande, em São Paulo, para o Encontro Nacional de 
Juventude e Formação, o encontro faz parte do projeto “Juventude CUT-DGB”, que tem o apoio da 
DGB Bildungswerk, instituto de formação e cooperação internacional da DGB. As pautas ligadas 
a questões indenitárias se fizeram presentes de forma intensa, tanto na fala dos palestrantes como 
nas falas dos dirigentes participantes do evento. Da mesma maneira, temas ligados à raça, gênero 
e sexualidade também estiveram nas falas dos dirigentes sindicais.

Segundo Hirata e Kergoat (1994) a prioridade da unidade de classe não dava espaço para 
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discussões acerca da heterogeneidade da classe trabalhadora, o que levava a um conhecimento li-
mitado do que é uma classe social. Souza-Lobo (1991) diz que isso se estendia também para dentro 
do movimento sindical, político e científico.

Nessa perspectiva a presença da juventude no movimento sindical apresenta dois pilares 
importantes, manter vivo as lutas da classe trabalhadora e ampliar essa luta para minorias que 
compõe de maneira diversa e rica a mesma classe trabalhadora, o que, novamente, fortalece o 
movimento sindical.

Para de fato abraçarmos a juventude trabalhadora e sermos abraçados por ela, é necessá-
rio realizarmos ações direcionadas com objetivo específico de trazer os/as jovens para o espaço 
sindical, mapear as filiações, organizar campanhas de conscientização da importância da luta dos/
as trabalhadores/as e dar espaço e voz para que tenham seu grito ouvido pela sociedade, tendo o 
sindicato como instrumento amplificador desse grito.

4.4. PREVIDÊNCIA SOCIAL: A SEGURIDADE SOCIAL SOLIDÁRIA EM CONTRA-
POSIÇÃO A CAPITALIZAÇÃO INDIVIDUAL.

A Previdência social tem um papel de dirimir as desigualdades sociais. A constituição fede-
ral de 1998, no seu desenho originário estabeleceu o tripé da seguridade social: previdência, saúde 
e assistência social, O que em tese garantiria a proteção da maternidade a velhice para todos os/as 
brasileiras/as. Ao mesmo tempo fixou dentre outras duas principais fontes de financiamento, um 
incidente sobre o salário dos/as trabalhadores/as e a outra sobre a folha de salário, faturamento e 
lucro do patronato. A seguridade social como fundamento central de proteção à vida foi ao longo 
desse percurso histórico sendo desmontada e/ou dificultada sob a égide de que ano a ano o valor 
arrecadado foi inferior ao valor pago a todas as aposentadorias, benefícios assistenciais, saúde e 
outras despesas.

A tese de déficit da previdência fabricado pela a elite financeira e empresarial concentrou 
esforços de todo os setores políticos de direita e órgão de financiamento internacional a pautar no 
congresso nacional diversas alterações no texto originários da Constituição Federal, que resultou 
em perdas significativas para a classe trabalhadora Brasileira. Sendo que as principais mudanças 
implicam em aumentar o valor da contribuição, tempo de serviço e fórmulas de cálculos que redu-
zem significativamente os valores dos benefícios. 

Não obstante, o envelhecimento da população (expectativa de vida) tem sido utilizado 
como justificativa da tese do déficit. No entanto, a dinâmica da precarização do mercado de tra-
balho brasileiro tem características que reduzem o potencial de arrecadação advindo das contri-
buições propriamente previdenciárias. Um dos impactos decorre do desempregado, quanto maior 
o número de pessoas desempregadas, maior o impacto sobre as receitas previdenciárias, isso sem 
contar o caso de empregados de alta remuneração que abrem empresas e passam a ser contratados 
por meio de “Pessoa Jurídica” (PJ) que deixam de recolher a contribuição incidente sobre a folha 
de salários na parcela referente à remuneração desses trabalhadores.  

Todos esses esforços de alterar a constituição tiveram como pilar central “solucionar o dé-
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ficit da previdência e a geração de emprego”. No entanto, é claro e notório que na verdade todas 
as alterações nas regras aumentaram a cobrança da alíquota paga pelos/as trabalhadores/as ativos 
e inativos e dificultou o acesso às aposentadorias, aos benefícios, às pensões e ao mesmo tempo 
reduziu o valor pago ao segurado. O mote central da propaganda elitista é resolver o problema do 
déficit, porém, o objetivo sempre foi empurrar todo o financiamento da previdência para o/a tra-
balhador/a, aumentando o lucro do patrão e liberando o orçamento público para o pagamento dos 
juros da dívida pública brasileira.

No setor público a contrarreforma mais recente foi a emenda constitucional 103, que trou-
xe prejuízos significativos aos/às servidores/as público principalmente no tocante ao aumento da 
alíquota de contribuição para ativos e aposentados/as, aumento da idade e do tempo de contri-
buição para aposentadorias, limitações nas pensões, redução da base de cálculo dos benefícios 
e pensões e fim da aposentadoria especial para o magistério. No tocante aos regimes próprios de 
previdência, caso específicos de Mato Grosso e alguns de seus municípios, mesmo que a EC nº 103 
retirasse esse regime do seu arcabouço, aos estados e municípios fixou prazo para o processo de 
alinhamento das previdências próprias com as regras gerais. Em Mato Grosso a situação foi bem 
agravada, para além dos prejuízos apresentados pela EC nº 103.

Contudo, é importante reforçar o parecer de 30/09/2021 pelo Exmo. Procurador Geral da 
República Sr. Augusto Aras nos autos da ADI 6.255/DF que entendeu pela inconstitucionalidade 
da ampliação da base contributiva de aposentadorias e pensões e da instituição de contribuição ex-
traordinária, previstas na Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), que incluiu os §§ 1º-A, 1º-B 
e 1º-C ao art. 149 da Constituição Federal. Segundo o procurador, a contribuição previdenciária 
sobre a parcela de proventos abaixo do limite máximo do INSS é inconstitucional! Segundo consta 
no parecer da PGR.

A Reforma Previdenciária do governador Mauro Mendes contou com muitos requintes de 
maldades a começar pela Lei complementar n° 654/2020 que aumentou a alíquota de 11 para 14%, 
instituindo confisco de pensões e aposentadorias voltando a cobrar contribuição de aposentados 
e pensionistas. Já a Emenda à Constituição de Mato Grosso de nº 92/2020 alterou os critérios e 
formas para concessão dos benefícios previdenciários dos servidores efetivos e passando para o 
servidor pagar uma conta que não é dele. Foram várias alterações para as aposentadorias e pen-
sões. Como regra o servidor terá que trabalhar mais, contribuirão por até 40 anos, aumentou para 
65 anos, homem, e 62 anos mulheres, a idade mínima para a aposentadoria, na Educação esta-
dual não foi diferente, a idade mínima também foi aumentada. E mais, o governo Mauro Mendes 
acredita que é preciso que os aposentados que recebam acima de R$3.000,00 voltem a contribuir, 
adotou a tática de encaminhar o projeto previdenciário à ALMT de forma fracionada. Primeiro 
aumentou as alíquotas e depois as demais alterações perversas. Por outros interesses, o governo de 
MT não adotou a alíquota progressiva (de 7,5% a 22%) como fez o governo federal porque juízes, 
desembargadores, promotores, conselheiros do Tribunal de Contas, e funcionários do alto escalão 
do governo, teriam impacto maior nas contribuições. Ou seja, optou em taxar os baixos salários, 
aqueles de quem mais precisa. 

Desde maio de 2020 aposentados e pensionistas são tributados (confiscados) em 14% a 
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partir de 1 (um) salário mínimo (antes a tributação incidia sobre o que ultrapassasse o teto do 
INSS. Apesar da Lei complementar n° 712/2022  fruto da pressão dos aposentados, pensionistas, 
movimentos sindicais e deputados que alterou, em partes, o confisco na tentativa de reverter ou 
amenizar os prejuízos, ainda não produz a justiça necessária para quem contribuiu com a previdên-
cia de Mato Grosso e ainda sobre com o confisco. 

O PLC 36/2020 proposto pelo deputado Lúdio Cabral foi o único que tramitou, mas que o 
governador mandou os deputados da base rejeitarem, é o que tem objetivo de corrigir os prejuízos 
aos aposentados e pensionistas. Esse projeto versava sobre os 14% apenas sobre o que ultrapassar 
o teto atual do INSS. Apesar de aprovado na ALMT o projeto recebeu o veto do governador e vol-
tou para a Casa de Leis e teve o veto mantido pela base aliada do governador. 

Cabe destacar que independente que comprovasse que a previdência é de fato deficitária. 
Cabe aqui algumas indagações: Onde foram parar as contribuições do passado? Onde está o pa-
trimônio da previdência dos servidores? Se recursos da previdência foram desviados pelo estado, 
não deveria ser o mesmo o responsável pela sua reposição? E a CPI da Previdência que chegou 
à conclusão de que não há que se falar de déficit e não houve avanços em outras formas que não 
confiscar o dinheiro dos aposentados e pensionistas? Vale ressaltar que o aumento da contribuição 
é uma exigência para os casos de previdência deficitária, se não há déficit, por que taxar novamente 
aposentados e pensionistas? Apesar da Emenda n°103/2019 prevê, mas não obriga a taxação a par-
tir de 1 salário mínimo, as alíquotas de contribuição ordinária, em Mato Grosso, deveriam incidir 
sobre a parte do provento superior ao teto do RGPS. 

A Emenda Constitucional n°103/2019 estabeleceu alíquotas progressivas para os regimes 
do INSS e não obrigou os demais entes a adotarem alíquotas lineares. O governo Mauro Mendes 
tem faltado com a verdade mais uma vez, quando tenta convencer os servidores de que ele foi 
obrigado a fazer o confisco de seus salários por força da lei federal. Há uma diferença abissal entre 
a alíquota linear e a progressiva. Por aqui o problema é de conteúdo e de forma.

Recentemente no mês de junho de 2022 iniciou a tramitação na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso um Projeto de Emenda Constitucional (PEC), de autoria de lideranças partidárias 
que tem a pretensão de reverter o confisco das aposentadorias e pensões. É preciso intensificar o 
debate e a mobilização para garantir que seja aprovada a PEC o mais rápido possível como forma 
de reparar toda injustiça cometida contra os aposentados e pensionistas, pois ela propõe por fim 
ao confisco e voltar a contribuição conforme era realizada anteriormente da reforma que corres-
ponde aos valores que ultrapassar o teto do INSS. Então vejamos, “como você pode reclamar do 
preço do leite se você votar no dono da vaca”, nós trabalhadores já ouvimos essa frase antes, mas 
não tiramos uma avaliação prática e continuamos sendo ludibriados pelo fetiche da modernidade 
neoliberal “um estado que não intervém e um mercado que regula tudo e todos”, portanto o lucro 
em primeiro lugar. 

Historicamente o movimento sindical tem exercido um papel fundamental na organização 
da classe trabalhadora para as lutas por uma sociedade justa, democrática, igualitária que amplie 
os direitos individuais e coletivos. As Reformas da Providência federal e a que aconteceu em 
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Mato Grosso representam retrocesso e consolida a retirada de direitos dos trabalhadores e das 
trabalhadoras porque são mudança estruturais na Previdência e na política de Seguridade Social 
estabelecido na CF 1988, que se baseia em princípios de solidariedade, universalidade, provimento 
público de proteção social que alicerçam esse sistema de Proteção Social, alterando por princípios 
baseados no individualismo, na focalização das políticas públicas e na privatização da previdência. 
Sendo esta, uma das principais alterações das emendas constitucionais, além de ampliar o espaço 
de participação da iniciativa privada na Previdência Social com o Regime de Capitalização, prin-
cipalmente nos Fundos de regime próprio. 

Cabe destacar, que não foram alterados os privilégios das forças de segurança, o combate 
ao modelo de Previdência (nacional e estadual), por compreender que é uma destruição dos di-
reitos sociais, representando o mais cruel ataque à classe trabalhadora brasileira. Em se tratando 
de Mato Grosso, com os salários congelados a principal luta da classe trabalhadoras, por meio do 
movimento sindical, consiste em termos uma previdência justa que garanta os princípios consti-
tucionais de 1988, que acabe com qualquer forma de confisco de aposentadorias e pensões esta-
belecendo alíquotas progressivas que não penalize aqueles que têm os mais baixos salários, que 
são a base de sustentação do sistema previdenciário. O maior desafio da classe trabalhadora neste 
momento devastador que vivemos no brasil, é romper com essa dinâmica neoliberal-rentista de 
transferir as responsabilidades do ônus do processo laboral para a classe trabalhadora e restabe-
lecer os princípios da seguridade social solidária em contraposição a capitalização individual. É 
em busca de superar este desafio que o Sintep-MT faz a resistência, a luta e deseja conquistar dias 
melhores para os/as trabalhadores/as.

5. POLÍTICA E BALANÇO SINDICAL 
As políticas neoliberais e de retrocesso para classe trabalhadora se intensificaram após o 

golpe jurídico e político midiático de 2016, que retirou do poder a presidenta legitimamente eleita 
Dilma Rousseff  dando lugar ao governo o golpista Michel Temer, que chamou de uma “ponte para 
o futuro” seu projeto de “retorno ao passado”, implementando uma política desmonte do Estado 
Nacional, com o enfraquecimento e a eliminação dos instrumentos que permitem coordenar po-
líticas de desenvolvimento autônomas. As consequências dessa opção política é o rebaixamento 
progressivo do padrão de vida da classe trabalhadora, dentre os principais instrumentos utilizados 
com o propósito de reduzir o papel do estado, estão: a Emenda Constitucional nº 95/2016 (Teto 
de gastos), a contrarreforma trabalhista (Lei 13.467/2017), a liberação geral da terceirização (Lei 
13.429/2017), a reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e o desmonte do aparato estatal de 
fiscalização ambiental, etc.

O golpe nos diretos dos trabalhadores não para por aí,  no governo Bolsonaro é aprovada a 
contrarreforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019, e, em 2021, é aprovado um 
novo gatilho para o teto de gastos (Emenda Constitucional 109), promovendo um arrocho ainda 
mais severo nas remunerações dos/as servidores/as públicos nas três esferas. A mesma, determina 
o congelamento de remunerações, vantagens, progressões nas carreiras, realização de concursos 
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públicos, entre outras medidas, sempre que a relação entre despesa corrente e receita corrente de 
Estados, DF e Municípios superar o patamar de 95%. Autoriza ainda, que os parlamentos locais 
podem aprovar a adoção dessas medidas draconianas sempre que a relação despesa/receita atingir 
85%. Essa Emenda foi inspirada em outra medida contenciosa do Governo (Lei Complementar 
173/2020), que impede a concessão de reajustes, vantagens e progressões nas carreiras dos servi-
dores das três esferas em 2020 e 2021, durante a pandemia.

Vale destacar, que o processo de desmonte do papel do estado e de perda de direitos, segue 
em marcha com a eleição em 2018 do governo Bolsonaro que a exemplo do Golpe Cívico-Militar 
de 1964, desencadeou um dos períodos de maior retrocesso de direitos na história republicana do 
Brasil.  estes retrocessos  se enquadram numa sucessão de acontecimentos históricos com desta-
que nos seguintes aspectos: (i) a instabilidade política e institucional decorrente do golpe político/
jurídico/midiático contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016; (ii) a desestabilização econômica 
e social provocada pelo golpe e pelas medidas ultraliberais implementadas até os dias atuais, e que 
têm confinado a maior parte do povo brasileiro ao desemprego, ao subemprego, à fome e à miséria; 
e (iii) as consequências desastrosas da operação Lava Jato sobre a economia e a democracia que 
além do fechamento de vários postos de trabalho, promoveu uma crise institucional sem prece-
dente, que além de ter sido decisiva no processo eleitoral de 2018, questões que começaram a ser 
desmascaradas com as revelações do The Intercept Brasil acerca do conluio entre juiz parcial e 
sua opção política, confirmada com sua nomeação a ministro da justiça para o projeto político que 
o mesmo ajudou a conduzir ao poder. O processo de destruição de direitos toma outros contornos 
com a persistente pandemia e o morticínio decorrente da atuação (ou falta de atuação) do governo 
federal, e com a escalada inflacionária, impulsionada pela guerra na Ucrânia. 

Na educação, as políticas de desmonte aprofundaram os descumprimentos da legislação 
educacional, e o troca-troca de ministros em meio aos atos de corrupção e escândalos no MEC, 
reduziu drasticamente os recursos públicos, em meio a pandemia e as fragilidades do trabalho re-
moto. Mato Grosso não fugiu à regra, o governo Mauro Mendes segue a risca a cartilha do gover-
no federal e declara publicamente ser inimigo do serviço público, negando direitos, confiscando 
aposentados e implementando uma política privatista dentro da secretaria de educação do estado.

A classe trabalhadora precisa atentar-se porém , que o processo de  globalização tem  pro-
movido transformações  de grande impacto nos meios e no modos  de produção enquanto que na 
década de 1990, com a globalização, período ficou marcado pelo deslocamento de plantas produ-
tivas de multinacionais para regiões de baixa regulamentação trabalhista e com alta concentração 
de mão de obra barata, nos dias atuais, mundo atravessa outra grande revolução nos meios produ-
tivos, muito mais profunda e extensa que a globalização, afetando  costumes dos cidadãos e prati-
camente todas as cadeias produtivas, pela chamada  revolução 4.0 da indústria digital, amplamente 
difundida nos setores de serviços e inovações tecnológicas. A mesma ocorre predominantemente 
através de plataformas digitais que controlam os processos de produção em diferentes setores. 
Nesse processo, a educação não está alheia a está revolução, devendo os SINTEP-MT também  se 
preparar para um dos momentos mais decisivos de sua história

As plataformas educacionais, da indústria do entretenimento e da comunicação (strea-
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ming), das relações sociais (YouTube, WhatsApp,Twitter), do Teletrabalho (Google, Zoom), entre 
outras, dão a dimensão de como essa revolução já transformou e  continuará modificando a vida 
em sociedade. No mundo do trabalho, especificamente, a revolução digital vem acompanhada de 
alta desregulamentação nos contratos de trabalho. 

Na educação, a pandemia serviu para disseminar as plataformas digitais nas escolas e uni-
versidades públicas e privadas. A experiência foi altamente reprovável entre educadores, estudan-
tes e familiares – especialmente nas redes públicas, onde faltaram equipamentos, conexão à inter-
net e outros suportes básicos , não tem sido capaz de inibir o apetite de governos e do setor privado 
em expandir a oferta digital de ensino por meio de plataformas. A reforma do ensino médio (Lei 
13.415) já previu parte da oferta curricular à distância (até 20% do total da BNCC ou dos itinerá-
rios formativos, além de 80% da EJA). Registra-se, ainda, que neste novo modo de produção di-
gital o trabalhador acaba assumindo riscos e investimentos outrora de responsabilidade do capital.

Outra pauta prejudicial à classe trabalhadora é a Reforma Administrativa (PEC 32/20), 
de autoria do governo Bolsonaro, que tenta entre outras coisas, disseminar com mais intensidade 
a exploração do trabalho no setor público, escancarando as portas para a iniciativa privada atuar 
diretamente na oferta de quase todos os serviços públicos. Caso a PEC 32/20 seja aprovada, o 
Brasil passará por um processo de demissão em massa dos atuais servidores com consequente 
privatização/concessão dos serviços públicos à iniciativa privada, que poderá contratar novos“-
servidores”pelas regras da CLT (reforma Trabalhista).Trata-se de um projeto de (des)construção 
dos serviços públicos e dos servidores de carreira, devendo ser priorizado apenas um rol seleto de 
carreiras públicas tidas como essenciais pela PEC 32 (magistratura, ministério público, militares, 
auditores, entre outras poucas).

Sobre a organização sindical , os ataques têm sido cada vez mais frequentes e exigem 
um poder de reação  bem maior ao que está acontecendo na prática.  As politicas de desmontes 
promovidas nacionamente, tem encontrado  aqui no Estado de Mato Grosso um campo fétil para 
sua reprodução, por sucessivos governos do memso grupo político e econômico que se revesam 
no poder. Isso coloca para o SINTEP-MT o desafio de protagonizar ações de formas propositivas, 
combativas na defesa dos direitos historicamente conquistados.

Nas redes municipais há um processo sincronizado entre muitas prefeituras, na tentativa de 
negar o direito à valorização profissional. Muitos não asseguram o piso salarial de acordo com a 
lei, outros tentam achatar os coeficientes da carreira, negam ou tentam retirar o segmento funcio-
nários dos PCCS, num flagrante desrespeito à lei 12.014/2009. Estes ataques tem sido o combus-
tível para muitas greves nas redes municipais.

Para subsidiar a intervenção qualificada e propositiva de seus dirigentes nas negociações 
junto aos executivos municipais, o SINTEP-MT, tem realizado seus conselhos de representantes 
seminários, oficinas, encontro diretivos regionais, onde são discutidos conceitos essenciais rela-
cionados à carreira, jornada e financiamento da educação. Merece destaque, o trabalho realizado 
junto as redes municipais que tem visto no SINTEP-MT sua principal ferramenta de luta e a cada 
dia, vem aumentando as filiações e aumentado as fileiras da luta por valorização profissional tendo 
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como base, os princípios de carreira defendidos por este sindicato. 

Precisamos lutar contra as medidas legislativas e administrativas:

1- Emenda Constitucional nº 93, que ampliou e prorrogou a Desvinculação de Receitas da 
União (DRU);

2- A Emenda Constitucional nº 95 que congela os investimentos públicos em saúde/educa-
ção/e assistência social por 20 anos;

3- Reforma do Ensino Médio, com viés privatizante (Lei nº 13.415/2017);

4- Terceirização Trabalhista (PL 4.302/98);

5- Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017 – com redução de arrecadação de sindicatos);

6- Reforma da Previdência (EC n. 103/2019);

As medidas de destruição de direito em nível federal, mostram claramente o maior re-
trocesso vivido na história do Brasil, após a redemocratização do país. Infelizmente, a maioria 
esmagadora dos governos estaduais e municipais seguem esse receituário e reproduzem em suas 
esferas essa política de atraso que não só estagnou como trouxe perdas significativas e irreparáveis 
às políticas sociais e educacionais.

Mato Grosso que já havia amargado com as políticas de Pedro Taques, elegeu em 2018 o 
empresário Mauro Mendes que com mão de ferro, governa o estado como empresa, responsabiliza 
os servidores públicos pela falta de investimentos em serviços públicos de qualidade e os acusam 
de serem pesados ao estado, tal acusação é desrespeitosa e injusta. 

Em Mato Grosso:  O Pacote de Maldades (2019 e Reforma da Previdência).

Plano de Lutas:

I- Cumprimento e respeito as Constituição Federal e Estadual, leis federais e estaduais em 
vigor, incluindo a Lei 510/13 (Lei da Dobra do Poder de Compra) e Lei de Responsabili-
dade Fiscal, com cronograma de integralização dos índices salariais aos Profissionais da 
Educação em 31/05/2020 nos termos do Ofício nº 093/19-GG;

II- Suspensão e restituição dos pontos cortados de forma ilegal durante o movimento de 
greve;

III- Concessão do pagamento de 1/3 de férias proporcional para os profissionais docentes 
contratados, atendendo uma reivindicação antiga da categoria; além da concessão de li-
cença-prêmio e licença para qualificação profissional;

IV- Chamamento dos aprovados do último concurso público realizando a publicação da 
nomeação na retomada das atividades as unidades escolares (14/08/2019), para que fosse 
possível alocar todos os novos servidores públicos;

V- Cronograma de obras para a reforma das unidades escolares: reconhecendo a situação 
crítica de quase 400 unidades, o Estado já apresentou um planejamento para a reforma 
dessas escolas, dentro do orçamento da Secretaria de Educação.
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6. PLANO DE LUTA

O golpe de 2016 foi sem dúvida uma tarefa executada e pensada pelas elites que estão no 
poder há, e sugam o estado para engordar suas fortunas, na busca pelo lucro desmedido do capital 
como uma máquina de sugar os trabalhadores e deixá-los sem forças, sem condições dignas de 
sobrevivência como ser humano. O ataque aos direitos sociais e o desmonte dos serviços públicos 
é a tarefa da política neoliberal assumida pelo atual presidente no Brasil, que fez o país voltar ao 
mapa da fome, a alta dos índices inflacionários, o desemprego em massa, e avançou na precariza-
ção do trabalho, um retorno a um passado que não poderia ter voltado. O retrocesso nas políticas 
econômicas e sociais é também uma receita seguida por boa parte de governadores e prefeitos, que 
seguem à risca o desmonte do estado. Somado a isso vivemos um dos piores momentos da saúde 
no Brasil e no mundo com a pandemia de covid 19. 

No horizonte de luta dos trabalhadores/as deve se reestabelecer a democracia, duramente 
conquistada, retomando a pauta da inclusão social e da ampliação de direitos, um itinerário de 
lutas e desafios nesse horizonte. Para os movimentos sociais e os sindicatos algumas lutas gerais 
tornam-se mais urgentes nesse momento histórico, por isso reafirmamos nossas principais frentes, 
das quais não podemos ter descanso. Assim, faz-se necessário:

	Manter a luta intransigente pela soberania e a democracia brasileira;

	Defender escola pública de gestão pública laica, gratuita e democrática, que atenda as 
demandas da população com qualidade social em todas as etapas, modalidades e especifi-
cidades da educação;

	Incentivar as subsedes do Sintep a participarem das ações e lutas sindicais aprovadas nos 
congressos da CUT e da CNTE, sem o prejuízo de integrarem outras atividades junto a 
outros atores sociais, compatíveis com as bandeiras de lutas do SINTEP-MT;

	Lutar contra toda e qualquer forma de terceirização e combater toda forma de precarização 
e flexibilização das relações de trabalho;

	Buscar caminhos para revogar as Reformas do Ensino Médio, Trabalhista e da Previdência;

	Organizar   movimentos   em   defesa   da   liberdade   e   da   autonomia sindical, de-
nunciando a repressão aos sindicatos e as lideranças sindicais;

	Denunciar e combater a discriminação e violência praticada contra crianças, adolescentes, 
idosos, moradores de rua, população LGBTQIA+, população negra, povos indígenas, pes-
soas com deficiência, imigrantes, profissionais do sexo e outros;

	Lutar pela participação das mulheres nos espaços públicos de poder;

	Defender o financiamento da educação brasileira de forma equânime por meio do novo 
FUNDEB Lei nº 14.113 de 25/12/2020 e Emenda Constitucional nº 108/2020;

	Manter o enfrentamento contra a Lei da mordaça, no estado e nos municípios, orientando 
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os educadores a denunciar os ataques contra os princípios constitucionais e a liberdade de 
cátedra;

	Lutar contra a educação domiciliar;

Em Mato Grosso a organização dos/as trabalhadores/as é sólida em razão da luta e da resis-
tência, o Sintep-MT completou este ano 57 anos de fundação e congrega todos/as trabalhadores/
as em Educação, com histórico de grandes lutas, resistências e unidade. A riqueza produzida em 
Mato grosso pouco beneficia a população pobre e trabalhadora que necessita de serviços públicos 
de qualidade, a produção agrícola que dá ao estado o status de maior produtor de grãos do país traz 
no seu bojo contradições, visto que nessa balança o AGRONEGÓCIO é quem enriquece às custas 
do estado, que concede incentivos fiscais, desconsiderando o que diz a constituição, e na outra 
ponta precariza-se os serviços públicos. 

O governo Mauro Mendes tem intensificado sua agenda de desmonte do estado com uma 
política econômica neoliberal, em especial na educação, entregando os recursos a iniciativa priva-
da por meio de compra de pacotes educacionais, demostrando claramente os fins para o desvio de 
finalidade da educação pública. Assim, o XVIII Congresso Estadual do SINTEP/, reafirma em seu 
plano de lutas nossas defesas históricas, no país e em Mato Grosso, entre elas:

	Combater a política de renúncia e isenção fiscal e lutar por uma política que tribute os 
grandes setores econômicos do estado;

	Cobrar o cumprimento do princípio constitucional de investimento de, no mínimo, 25% 
em educação;

	Denunciar a calamidade da infraestrutura física das unidades escolares e continuar cobran-
do um cronograma de reformas e de melhoria dos equipamentos pedagógicos e tecnológi-
cos;

	Lutar pela valorização e universalização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação 
superando as desigualdades existentes entre redes municipais e estadual com garantia de 
piso, jornada e carreira única;

	Manter vigilância no que se refere aos direitos da carreira estabelecido em lei e lutar pela 
equiparação das carreiras entre asas redes municipais com a rede estadual;

	Lutar pelo cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional nas redes municipais e 
estadual;

	Lutar pela revisão geral anual das perdas inflacionárias no salário dos profissionais da edu-
cação, para manter o poder de compra;

	Lutar pelo cumprimento da política da dobra do poder de compra conforme a Lei 510/2013;

	Estender a tabela salarial para nível superior dos/as Funcionários/as de Apoio Administra-
tivo Educacional profissionalizado e assegurar a formação para todos/as os/as Funcioná-
rios/as da educação por meio do Profuncionário e demais programas;

	Lutar pela oferta do curso superior para os/as Funcionários/as de escola;



57

	Lutar por uma escola inclusiva, com qualidade social e assegurar profissionais suficientes 
para atender   as unidades escolares;

	Lutar contra o assédio moral no local de trabalho;

	Cobrar do governo a realização de concurso público, formação continuada e permanente 
dos/as trabalhadores/as da educação;

	Cobrar políticas de prevenção e tratamento aos/as trabalhadores/as em educação acome-
tidos/as por doenças laborais que asseveraram em virtude da pandemia e do uso de novas 
tecnologias;

	Lutar por uma previdência justa, pelo fim do confisco das aposentadorias e pensões;

	Fortalecer a oferta de saúde pública, com a defesa do SUS, e sua sustentação financeira nos 
municípios;

	Consolidar uma Proposta de Política Educacional que atenda as demandas da população 
com Qualidade Social, tendo como parâmetro as metas estabelecidas nos Planos Nacional, 
Estadual e Municipais de Educação, no contexto da Gestão Única, conforme a LC 049/98 
e Lei de Gestão Democrática Lei 7.040/98;

	Lutar pela autonomia da comunidade escolar na definição do projeto político pedagógico, 
e nos processos de gestão administrativa e financeira da escola, com estrutura física, mate-
riais e equipamentos adequados;

	Lutar pela educação em tempo integral e dedicação exclusiva do professor/a em uma única 
unidade escolar;

	Lutar pela implantação do Sistema Único de Educação Básica Pública para a superação das 
desigualdades educacionais;

	Mobilizar as redes municipais para universalizar as condições de trabalho visando superar 
as diferenças de piso e jornada de trabalho entre as redes, com carreira única para todos os 
profissionais da educação;

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO SINDICAL

	Dar continuidade ao curso de Formação Sindical como ação permanente, visando qualifi-
car a luta, fortalecer e ampliar o quadro de lideranças;

	Priorizar o programa de formação e investir na criação da escola de formação do SINTEP-MT;

	Fortalecer a articulação do SINTEP-MT com outras instituições que lutam por políticas 
públicas para toda população;

	Fortalecer o sindicato por meio da sindicalização dos trabalhadores/as da Educação e in-
tensificar permanentemente a política de filiação;

	Retomar a política de estruturação dos polos regionais e subsedes e atuar politicamente 
junto às subsedes que não encaminharem as deliberações das instâncias sindicais;
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	Investir na eleição dos Representantes de Unidades Escolares (RUEs) visando a nossa Or-
ganização por Local de Trabalho (OLT), acompanhada de formação sindical;

	Fortalecer os coletivos do sindicato e incentivar a criação de novos, para que atuem como 
meio de promover o debate de construção de políticas públicas e respeito à diversidade de 
pensamento;

	Protagonizar o debate educacional no espaço institucional e na comunidade escolar, formu-
lando e divulgando as propostas e resoluções do sindicato;

	Incentivar campanhas locais e regionais para arrecadar recursos financeiros com foco na 
melhoria do atendimento nas subsedes e estruturação/construção prioritária das sedes a 
partir dos polos regionais;

	Equipar as Secretarias adotando critérios de prioridade política, com viabilidade financei-
ra, conforme planejamento estratégico;

	Intensificar as ações junto às subsedes para assegurarmos representatividades por unidade 
escolar (RUEs) e a organização por local de trabalho.

Muitos são os desafios que temos pela frente, o que exige de cada um e cada uma nós, 
unidade em torno do projeto da classe trabalhadora. Nesse sentido, precisamos nos indagar qual 
projeto de sociedade queremos construir, que projeto de educação temos que construir e efetivar, 
que perfil de cidadão e cidadã queremos formar, qual projeto temos para proteger nossas riquezas 
naturais e qual projeto temos para a juventude brasileira? Todos estes questionamentos devem ser 
referência para nossos debates, considerando o projeto de nação que projetamos construir com 
toda a diversidade brasileira. 

7. ESTATUTO

ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT

TÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DO SINDICATO E SINDICALIZAÇÃO

CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Fins e Duração

Art. 1º - O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP-MT), filiado 
à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e à Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), com foro e sede na Capital do Estado, está situada na Rua Mestre João Monge 
Guimarães nº 102, Bairro Bandeirantes, CEP 78.010-170, Cuiabá-MT. 

Art. 2º- O SINTEP-MT sucede à Associação Mato-grossense de Profissionais da Educação 
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(AMPE), fundado, por prazo de duração por tempo indeterminado, originalmente, como Asso-
ciação Mato-grossense dos Professores Primários (AMPP) em 29 de junho de 1965, declarada de 
utilidade pública pela Lei Estadual de nº. 2.646 de 04 de agosto de 1966, instituída como pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com o CNPJ nº 15.007.842/0001-42 e segue regido 
pelo presente Estatuto.

Art. 3º - São considerados sindicalizados os fundadores do SINTEP-MT, os participantes da As-
sembleia de Fundação da AMPE, assim como os sindicalizados ao SINTEP-MT na data de reali-
zação da aprovação do seu Estatuto.

Art. 4º - O SINTEP-MT é constituído por todos os trabalhadores do ensino público da rede es-
tadual e das redes municipais de ensino do Estado de Mato Grosso e primará sua atuação pelo 
princípio de liberdade, de adesão e de expressão sindical, sem quaisquer discriminações, dentro 
das normas do presente Estatuto.

Art. 5º - O SINTEP-MT tem por finalidade:

a) promover a união e a integração de todos os trabalhadores do ensino público mato-grossense, 
garantindo sua independência de classe com relação aos governos, aos partidos políticos e 
aos credos religiosos;

b) garantir orientação técnica e defesa jurídica aos sindicalizados nas questões profissionais;

c) defender intransigentemente os interesses dos sindicalizados, desde que não sejam contrários 
ao pensar coletivo, expresso nas deliberações das instâncias do Sindicato;

d) representar coletiva e individualmente seus sindicalizados, perante qualquer autoridade ad-
ministrativa e jurídica;

e) reivindicar dos poderes políticos a valorização e o aperfeiçoamento dos seus sindicalizados;

f) fortalecer o intercâmbio com as demais organizações sindicais e populares representativas 
dos trabalhadores;

g) encaminhar os planos de luta, as campanhas reivindicatórias de seus sindicalizados nos ní-
veis educacionais, econômicos, sociais, culturais e político;

h) lutar em defesa e pelo fortalecimento da escola pública, democrática, gratuita e de qualidade 
socialmente referenciada;

i) concorrer subsidiariamente para o desenvolvimento profissional, formação política, cultural 
e social de seus sindicalizados;

j) encaminhar, em Mato Grosso, os planos de luta educacional das entidades a que o SINTEP-
-MT estiver sindicalizado.

CAPÍTULO II
Da Admissão, Direitos e Deveres dos Sindicalizados

Art. 6º - Poderão ser admitidos como sindicalizados do SINTEP-MT o trabalhador da educação, 
independentemente da natureza do vínculo contratual ou administrativo:



60

a) os trabalhadores do ensino público em atividade na rede estadual e nas redes municipais de 
ensino no Estado de Mato Grosso;

b) os profissionais habilitados para funções educativas, ainda que desempregados, desde que 
residentes no Estado de Mato Grosso;

c) os trabalhadores do ensino público aposentados.

Parágrafo Único - Não poderão permanecer sindicalizados, os profissionais que, mesmo habilita-
dos, não atuarem na Educação Pública de Mato Grosso por um período superior a dois anos, exceto 
quando em exercício de mandato eleitoral ou de cargo comissionado.

Art. 7º - Os sindicalizados passam a gozar de seus direitos e deveres no SINTEP-MT, a partir do 
momento em que, solicitada sua filiação em ficha-requerimento, tiverem o nome registrado no 
Sistema de Gerenciamento Central de Filiação do Sindicato. 

Art. 7º - Os sindicalizados passam a gozar de seus direitos e deveres no SINTEP-MT, a partir do 
momento em que, solicitada sua filiação em ficha-requerimento, tiverem o nome registrado no 
Sistema de Gerenciamento Central de Filiação do Sindicato e contribua pontualmente com as 
mensalidades estipuladas nos termos deste estatuto. 

Art. 8º - São direitos dos sindicalizados ao SINTEP-MT, assim regulamentados pelo presente 
Estatuto e incorporados ao Regimento das Subsedes:

a) usufruir do patrimônio do SINTEP-MT para atividades sindicais e na conformidade com a 
disciplina e as normas estabelecidas e arregimentadas 

b) participar com direito a voz e  voto nas instâncias do Sindicato;

c) votar e ser votado em eleições para órgãos deliberativos, representativos e executivos de 
tarefas temporárias e permanentes do SINTEP-MT;

d) receber assistência do Sindicato, quando solicitado, em relação a sua vida funcional e pro-
fissional;

e) gozar dos benefícios, dos serviços e das vantagens mantidas pelo sindicato, na conformida-
de com a disciplina e as normas estabelecidas e arregimentadas;

f) requerer à Diretoria competente a convocação de Assembleia Geral extraordinária, junto 
com 1/5 dos sindicalizados, justificando-a;

g) requerer a convocação do Conselho de Representantes extraordinário, junto com 1/5 dos 
sindicalizados, justificando-o;

h) solicitar exclusão do quadro social do sindicato, mediante requerimento individual à Dire-
toria Central;

i) permanecer sindicalizado, mesmo que ausente do quadro da educação, por tempo inferior a 
dois anos, desde que contribua pontualmente com as mensalidades estipuladas nos termos 
deste estatuto;

Art. 9º - São deveres dos sindicalizados:

a) contribuir pontualmente com a mensalidade estipulada pelo presente Estatuto e, eventual-
mente, quando definida a taxa negocial; 
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b) exigir dos diretores da Diretoria Central e das Subsedes o cumprimento dos objetivos e das 
determinações deste Estatuto, bem como o respeito às decisões das instâncias deliberativas;

c) zelar pela qualidade dos serviços, conservação e uso do patrimônio do SINTEP-MT, cui-
dando pela correta aplicação dos recursos do Sindicato;

d) comparecer às reuniões, assembleias, congressos e outros eventos, quando convocados pe-
las instâncias deliberativas do Sindicato;

e) não tomar deliberação concernente à categoria sem ouvir pronunciamento das instâncias 
deliberativas competentes do Sindicato;

f) respeitar e acatar as decisões tomadas nas instâncias deliberativas do Sindicato;

g) conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

TÍTULO II
DAS ESTRUTURAS DO SINDICATO

CAPÍTULO III
Das Instâncias Deliberativas do Sindicato

Seção I
Do Congresso Estadual

Art. 10 - O Congresso Estadual é a instância máxima de deliberação do SINTEP-MT para delibe-
rar sobre as questões estruturais do Sindicato, referentes à Política Educacional, à Política Sindical 
e ao Plano de Lutas.

Parágrafo Único - Durante o Congresso Estadual será realizada Assembleia Geral Estatutária, 
convocada para esta finalidade, para deliberar única e exclusivamente a pauta específica sobre a 
reforma no presente Estatuto do SINTEP-MT. 

Art. 11 – O Congresso Estadual terá na sua composição os Delegados Natos, que são os membros 
da Diretoria Central e do Conselho Fiscal, e os Delegados Eleitos pela base, na proporção de sin-
dicalizados definida no Regimento do Congresso.

Art. 12 - O Congresso Estadual Ordinário será convocado pela Direção do Sindicato ou por 1/5 
dos sindicalizados, realizado a cada três anos, podendo neste intervalo, se necessário, ser realizado 
Congresso Estadual Extraordinário, convocado, nos mesmos critérios, com pauta específica. 

Art. 13 – A forma de organização do Congresso Estadual será aprovada em Conselho de Represen-
tante da categoria, que também definirá as normas regimentais para sua realização, sua composi-
ção, o temário, a programação e a ordem do dia, cabendo à Direção Central dar ampla divulgação 
aos sindicalizados.

Art. 14 - Ao Congresso Estadual compete:

a) avaliar e definir a política educacional, cultural, social, econômica e sindical do SINTEP-MT;
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b) aprovar o Plano de Lutas da categoria;

c) deliberar sobre a extinção da Entidade Sindical e a destinação do patrimônio  da Entidade 
Sindical. 

Art. 15 - O Congresso Estadual será instalado em primeira convocação com a presença de, no mí-
nimo, a metade mais um dos Delegados credenciados e, em segunda convocação, meia hora depois 
da primeira convocação, com qualquer número dos Delegados credenciados.

Art. 16 - As deliberações no Congresso serão aprovadas por maioria simples dos votos dos dele-
gados presentes, exceto se tratar da extinção da Entidade sindical, que exigirá aprovação por voto 
da maioria qualificada de seus delegados.

Art. 17 - O Congresso Extraordinário só poderá tratar de assuntos para os quais for convocado.

Art. 18 - O Congresso Estadual ordinário poderá, por aprovação da maioria dos delegados, deli-
berar sobre assuntos não constantes da Ordem do Dia, exceto se tratar de questões estatutárias, de 
competência exclusiva da Assembleia Geral Estatutária.

Seção II
Da Assembleia Geral

Art. 19 - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberações do sindicato, exceto para as 
questões que são de competência exclusiva do Congresso Estadual, e nela terão direito à voz e voto 
todos os sindicalizados em dia com as contribuições sindicais. 

Art. 20 – A Assembleia pode ser:

a) Assembleia Geral de todos os sindicalizados do SINTEP-MT;

b) Assembleia Regional de todos os sindicalizados de um Polo Regional;

c) Assembleia Municipal de todos os sindicalizados de uma determinada Subsede;

d) Assembleia Setorial de fração setorizada de sindicalizadas de determinada Subsede e se-
rão autônomas dentro do limite de suas instâncias; 

e) Assembleia de Segmento dos profissionais que compõe a base do SINTEP-MT;

f) Assembleia Geral Permanente, durante o período de greve da categoria;

g) Assembleia de Posse da Diretoria Central, que será realizada no dia 29 de junho, por 
ocasião do aniversário do sindicato, de todos os anos em que ocorrerem as eleições gerais 
do SINTEP-MT e ;

h) Assembleia Geral Estatutária, realizada durante o Congresso Estadual, com a finalidade 
de aprovar as reformas no Estatuto do SINTEP-MT. 

Art. 21 – As Assembleias serão ordinárias e extraordinárias, convocadas pela Diretoria competen-
te, pela Direção Central, Direção Regional e Direção das Subsedes, respectivamente, com no míni-
mo 72 (setenta e duas) horas de antecedência de sua realização, através de Edital de Convocação, 
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constando data, local, horário e pontos de pauta a ser tratado, inclusive para deflagração de greve. 

§ 1º – Partindo a convocação da Sede Central, deverá ser dada ciência a todas as Subsedes organi-
zadas no âmbito do Estado.

§ 2º - As Assembleias Extraordinárias serão realizadas, sempre que necessárias, e convocadas pela 
própria Diretoria, ou pelo Conselho de Representantes, ou por 1/5 dos sindicalizados.

Art. 22 – A Assembleia Geral que deliberar sobre greve poderá ser convertida em Assembleia 
Geral Permanente para decisão de questões relevantes, dispensando-se o prazo de convocação 
estipulado neste Estatuto, garantindo-se, contudo, ampla divulgação à categoria.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral Permanente poderá deliberar pela cessação da greve.

Art. 23 – As Assembleias, previstas no Art. 20 deste Estatuto, serão iniciadas, em primeira convo-
cação, com maioria simples dos sindicalizados ou, trinta minutos depois, em segunda convocação, 
independentemente do número de sindicalizados presentes e as deliberações serão aprovadas por 
maioria simples dos votos dos presentes. 

Art. 24 - Compete à Assembleia Geral:

a) apreciar e deliberar sobre as resoluções dos Conselhos de Representantes;

b) dar posse à nova Diretoria do SINTEP-MT;

c) preencher, por eleição, os cargos que vagarem na Diretoria e no Conselho Fiscal, durante o 
mandato regulamentar;

d) autorizar a alienação,  locação, cessão e doação dos bens imóveis do SINTEP-MT, com a 
aprovação de 2/3 (dois terços) de seus sindicalizados presentes, conforme estabelecido no 
§1º do art. 83 deste Estatuto; 

e) autorizar, em Assembleia Municipal, a aquisição dos bens imóveis pelas Subsedes, confor-
me estabelecido no §4º do art. 83 deste Estatuto; 

f) apreciar e deliberar os planos de operacionalização das políticas e das campanhas aprova-
das nas instâncias do SINTEP-MT;

g) apreciar, avaliar e aprovar as demais decisões políticas e administrativas do SINTEP-MT;

h) dirimir sobre  os casos omissos no Estatuto da entidade sindical;

i) deliberar sobre a aplicação de advertência, suspensão e exclusão dos sindicalizados;

j) deliberar sobre destituição dos membros da Direção Central do Sindicato e da Direção das 
Subsedes, e também dos membros do Conselho Fiscal, convocada com esta finalidade;

k) decidir, em grau de recurso, sobre reclamações contra os atos da administração do Sindica-
to e sobre decisões proferidas pelas instâncias, em grau inferior; 

l) conferir menção honrosa àqueles que tenham prestado relevantes serviços à classe dos 
educadores  e ao SINTEP-MT;
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m) referendar as indicações dos sindicalizados para representação em conselhos, fóruns, co-
missões e outras instâncias participação social.

n) autorizar o desconto de taxa de contribuição negocial, relativo aos valores e forma da sua 
aplicação. 

Seção III
Do Conselho de Representantes

Art. 25 - O Conselho de Representantes do SINTEP-MT é composto pelos membros da Direção 
Central (Diretoria Executiva e Diretores Regionais), pelo Presidente da Subsede ou 01 (um) mem-
bro da Direção da Subsede que o represente, estando garantida a presença de mais 01 (um) sindi-
calizado, eleito em Assembleia Geral Municipal, para cada 150 (cento e cinquenta) sindicalizados 
por Subsede. 

§ 1º - Em se tratando de Conselho de Representantes Híbrido (presencial e virtual) ou totalmente 
virtual será utilizado para fins de quadro de delegados os membros da Direção Central, Presidente 
da Subsede ou 01 (um) membro da Direção da Subsede que o represente e mais 01 (um) sindicali-
zado, eleito em Assembleia Geral Municipal, para cada 50 (cinquenta) sindicalizados por Subsede, 
sendo que, no mínimo, ⅔ (dois terços) dos delegados das Subsedes deverão participar virtualmen-
te, em se tratando de conselho híbrido (presencial e virtual) e totalmente virtual em se tratando de 
Conselho de Representante somente virtual. 

§ 2º - As despesas de alojamento e alimentação dos Conselheiros serão cobertas pelas receitas da 
Sede Central do Sindicato.

Art. 26 - O Conselho de Representantes se reúne, ordinariamente, quatro vezes ao ano, por con-
vocação da Diretoria e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias, por convocação 
da própria Diretoria, do Conselho Fiscal ou por requerimento à Direção de no mínimo 1/5 dos 
sindicalizados. 

Art. 27. – O Conselho de Representantes tem por competências:

a) analisar e aprovar o Plano Financeiro Anual da Direção Central;

b) analisar e aprovar a Prestação de Contas da Direção Central: Sede Central e Polo Regionais;

c) aprovar a Pauta de Reivindicação da categoria;

d) decidir sobre encaminhamentos das lutas da Categoria, remetendo questões às Assembleias 
Gerais, Regionais e Setoriais, ou até convocando Congresso extraordinário;

e) eleger a Comissão Eleitoral Estadual;

f) autorizar a aquisição de bens imóveis pela Sede Central, conforme estabelecido  no §3º do 
art. 83 deste Estatuto; 

g) eleger Delegados e Conselheiros do Sindicato para instâncias da entidade a que o SINTE-
P-MT estiver filiado, de acordo com os Estatutos respectivos;

h) aprovar a forma de organização e as normas regimentais do Congresso Estadual do SIN-
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TEP-MT;

i) implementar as resoluções dos Congresso e os Planos de Luta;

j) aprovar a convocação e o regimento do Encontro Estadual de Educação e Encontros Temá-
ticos do SINTEP-MT;

k) implementar os encaminhamentos aprovados no Encontro Estadual de Educação e Encon-
tros Temáticos do SINTEP-MT;

l) aprovar os regulamentos de eventos, a forma de funcionamento de suas instâncias e as re-
gras de acesso aos serviços e usufruto dos bens do SINTEP-MT pelos sindicalizados;  

m) analisar a situação funcional das Subsedes, podendo deliberar sobre a aplicação dos recur-
sos daquelas que não estiverem funcionando de acordo com este Estatuto;

n) autorizar alienação, locação, cessão e doação dos bens móveis do SINTEP-MT, conforme 
estabelecido no §2º do art. 83 deste Estatuto. 

Art. 28 - O Conselho de Representantes só poderá deliberar com a presença mínima da maioria 
simples das Subsedes constituídas, conforme este Estatuto.

Parágrafo Único – Entende-se por Subsedes constituídas àquelas que tenham seus atos constitutivos 
registrados no Cartório de Pessoa Jurídica da Capital e ato de ratificação registrado no Cartório compe-
tente do local de sua criação e estejam com a Direção da Subsede organizada e em pleno funcionamento.

Art. 29 - Empossada a Diretoria Central, esta se obriga a convocar Conselho de Representantes, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, incluindo, necessariamente, na pauta a apreciação do Plano de Tra-
balho e do Plano Financeiro da nova gestão.

Art. 30 – Com convocação pelo Conselho de Representantes, o SINTEP-MT realizará, em anos 
intercalados ao Congresso Estadual, seu Encontro Estadual de Educação para debater e propor 
políticas educacionais e políticas públicas.

Parágrafo Único – O Encontro Estadual terá definido em regimento próprio aprovado no Conse-
lho de Representante, contendo o período de sua realização, forma de organização, composição, 
temário, programação e ordem do dia. 

Seção IV
Do Conselho Diretivo Regional

Art. 31 - O Conselho Diretivo é órgão de natureza colegiada e deliberativa do Sindicato que 
funciona como parte integrante dos Polos Sindicais Regionais, com organização definida em re-
gimento próprio aprovado por Conselho de Representantes e é constituído por representantes das 
Subsedes do respectivo polo, eleitos em Assembleia Local. 

Art. 32 – O Conselho Diretivo reunirá, ordinariamente, duas vezes ao ano, por convocação do 
Diretor Regional do Polo Sindical e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação 
do próprio Diretor Regional, da Direção Executiva ou por 1/5 dos sindicalizados do polo, com a 
seguinte finalidade:
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a) formular a política sindical, bem como a organização, funcionamento, expansão e aperfei-
çoamento da categoria no polo;

b) elaborar o Plano de Ação do Diretor Regional com a agenda de atendimento às demandas 
das Subsedes e encaminhamento das deliberações das instâncias do Sindicato;

c) aprovar a Prestação de Contas do Diretor do Polo Regional.

CAPÍTULO IV
Da Estrutura Administrativa do Sindicato

Seção I
Da Constituição e Funcionamento dos Órgãos Administrativos

Art. 33 – A estrutura Administrativa do SINTEP-MT é constituída por uma Sede Central, loca-
lizada na capital do Estado e administrada pela Diretoria Central e por quantas Subsedes forem 
formadas na sua base territorial, que serão geridas por uma Direção local constituída. 

Art. 33 – A estrutura Administrativa e patrimonial do SINTEP-MT é constituída por uma Sede 
Central, localizada na capital do Estado e administrada pela Diretoria Central.

Parágrafo único:  As Subsedes com estrutura administrativa e patrimonial serão geridas pela 
Direção local da Subsede.

Art. 34 – Um determinado grupo de Subsedes constitui um Polo Sindical Regional, com gestão a 
cargo e sob a responsabilidade de um Diretor Regional, cuja função é a de articular as Diretorias 
das Subsedes à Diretoria Central.

Art. 35 - A Diretoria Central e as Diretorias das Subsedes podem se estruturar por meio de de-
partamentos ou órgãos administrativos, com dotação orçamentária específica definida no Plano 
Financeiro Anual específico, subordinados, por sua vez, ao coletivo da Direção e às instâncias do 
SINTEP-MT.

§ 1º - Os departamentos e organismos criados pela Diretoria Central e pelas Diretorias das Sub-
sedes serão responsáveis por incrementar determinadas atividades setoriais de importância para a 
vida do Sindicato e que são insuscetíveis de serem comandadas pelos próprios membros.

§ 2º - Os Departamentos vinculados à Diretoria Central terão que ser aprovados em Conselho de 
Representantes de âmbito Estadual e os Departamentos das Subsedes terão aprovação das Assem-
bleias Locais.

§ 3º - Fica criado, por este Estatuto, o Departamento Jurídico da Sede Central do SINTEP-MT, 
coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos do Sindicato, que deverá con-
tratar uma Assessoria Jurídica para atender as demandas da Central e das Subsedes do Sindicato, 
com a obrigação de cumprir expediente de atendimento semanal de 30 horas, na Sede Central. 

Seção II
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Da Direção Central

Art. 36 - A Direção Central do SINTEP-MT é o órgão de direção do sindicato, constituída por 
uma Diretoria Executiva, composta por no mínimo de 19 (dezenove) membros titulares eleitos 
para os respectivos cargos executivos, incluindo em sua composição o substituto legal do titular 
ou um diretor adjunto, mais 15 (quinze) Diretores Sindicais Regionais, com mandato de 3 (três) 
anos.

Parágrafo Único - Cabe à Direção Central o encaminhamento das ações políticas do sindicato e 
para isso deverá elaborar planejamento de ações estratégicas a serem desenvolvidas no período da 
gestão.

Art. 37 - A Direção Central terá reuniões ordinárias bimestrais com a obrigação da presença de 
todos os seus membros da Direção Executiva e dos Diretores Sindicais dos Polos Regionais. 

§ 1º - Em caso de necessidade e observadas as normas deste Estatuto, a Direção Central se reunirá, 
extraordinariamente, quantas vezes for necessário.

§ 2º – Em caso de necessidade e observadas às normas deste Estatuto, a Direção Central se reunirá, 
extraordinariamente em Reunião Ampliada da Direção com a presença de 01 (um) representante 
de cada Subsede, eleito em Assembleia Municipal, para deliberar especificamente sobre os enca-
minhamentos, em período de greve, e mobilizações definidas em instâncias de Conselho de Repre-
sentantes ou Assembleia Geral do SINTEP-MT. 

Art. 38 - Os atos de competência da Diretoria são coletivos e seus membros não poderão deliberar 
isoladamente, cabendo-lhes executar as decisões tomadas por maioria simples e as atribuições 
estatutárias.

Art. 39 - Compete ao coletivo da Direção Central:

a) dirigir os destinos do Sindicato, administrar seu patrimônio, cumprir e fazer cumprir o pre-
sente Estatuto, Regimento e outros Regulamentos;

b) cumprir e fazer cumprir as decisões aprovadas em Congresso Estadual, em Assembleia 
Geral, em Conselho de Representantes e em reuniões da própria Diretoria Central;

c) elaborar e implementar as ações do Plano de Trabalho da Direção Central e do Planejamen-
to Estratégico SINTEP-MT;

d) organizar o Plano Financeiro Anual, submetendo-o à aprovação do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Representantes;

e) aplicar penalidades previstas neste Estatuto;

f) autorizar despesas extraordinárias de emergência;

g) admitir novos sindicalizados e controlar o fichário dos mesmos; 

h) garantir o funcionamento da Sede do Sindicato e de seus órgãos administrativos;

i) pautar em suas reuniões todas as solicitações das instâncias deliberativas do Sindicato em 
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nível estadual, das Subsedes e dos Sindicalizados individualmente;

j) nomear representantes do Sindicato junto a Entidades congêneres ou para eventos de inte-
resse da classe, salvo os casos de Delegados de Base a Congressos ou outras reuniões;

k) convocar as Eleições Gerais do SINTEP-MT em, no mínimo, quarenta e cinco dias antes do 
término do mandato da Direção em curso; 

l) acionar judicialmente qualquer indivíduo ou entidade que infringir este Estatuto e/ou atentar 
contra o patrimônio do SINTEP-MT e/ou direitos dos sindicalizados assegurados em Lei;

m) resolver as questões omissas ou de urgências no campo administrativo do Sindicato, ad 
referendum do Conselho de Representantes.

Subseção I
Da Direção Executiva

Art. 40 – A Diretoria Executiva é uma instância de gestão SINTEP-MT, eleita por voto direto e 
universal de todos sindicalizados no gozo de seus direitos com composição e competência estabe-
lecidas no Estatuto, para os cargos de: 

I. Presidente;

II. Vice-presidente; 

III. Secretaria Geral; 

IV. 1ª Secretaria;

V. Secretaria de Finanças; 

VI. 1ª Secretaria de Finanças; 

VII. Secretaria de Comunicação e Diretor Adjunto; 

VIII. Secretaria de Cultura e Diretor Adjunto;

IX. Secretaria de Políticas Educacionais e Diretor Adjunto;

X. Secretaria de Formação Sindical e Diretor Adjunto;

XI. Secretaria de Articulação Sindical e Diretor Adjunto;

XII. Secretaria das Redes Municipais e Diretor Adjunto;

XIII. Secretaria dos Funcionários da Educação e Diretor Adjunto;

XIV. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos e Diretor Adjunto;

XV. Secretaria de Infraestrutura Sindical e Diretor Adjunto;

XVI. Secretaria de Organização Sindical e Diretor Adjunto;

XVII. Secretaria de Políticas Sociais e Diretor Adjunto;
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XVIII. Secretaria de Administração Sindical e Diretor Adjunto;

XIX. Secretaria de Seguridade Social e Diretor Adjunto.

Art. 41 - A Direção Executiva reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez ao mês e, extraordinaria-
mente, quando houver necessidade.

Art. 42 - Ao Presidente, ou em seu afastamento ou impedimento, ao Vice-Presidente com-
pete:

a. representar o SINTEP-MT perante as autoridades públicas em juízo ou fora dele;

b. convocar e presidir reuniões da Diretoria, Conselho de Representantes, Congresso Esta-
dual, Assembleias Gerais e Setoriais, a critério do respectivo coletivo;

c. assinar os balancetes e balanços, juntamente com o secretário de finanças em exercício, as-
sim como responsabilizar-se pela movimentação das contas bancárias ou de investimentos 
financeiros;

d. assinar as correspondências oficiais do SINTEP-MT;

e. convocar as Eleições Gerais do SINTEP-MT em, no mínimo, quarenta e cinco dias antes 
do término do seu mandato;

f. supervisionar e dirigir todas as ações da Diretoria;

g. promover a articulação entre os membros da Diretoria, visando à integração de suas ações; 

h. delegar aos membros da Diretoria a competência que julgar necessária, observando as nor-
mas presente no Estatuto;

i. desempenhar as funções de ordenador de despesas em conjunto com o Secretário de Finanças.

j. cumprir e fazer cumprir todas as resoluções da Diretoria, das instâncias deliberativas do 
SINTEP-MT e estabelecidas no presente Regimento;

k. administrar, coordenar e responder, juntamente com a Secretaria de Finanças, pelo quadro 
efetivo de todos os funcionários da Sede Central;

Parágrafo Único - Ao vice-presidente compete dirigir conjuntamente com o Presidente as ati-
vidades do Sindicato, bem como substituí-lo, conforme normas deste Estatuto, afastamentos ou 
suspensão das atividades da Direção e, definitivamente, ocorrendo vacância do mandato, nos casos 
dispostos no art. 87, §§ 1º e 2º deste Estatuto.

Art. 43 - Ao Secretário Geral e ao 1º Secretário compete:

a. dirigir os serviços da secretaria do sindicato e encaminhar os demais serviços, zelando pelo 
seu bom funcionamento e pelos arquivos da entidade;

b. secretariar, redigir e assinar as atas das reuniões da Diretoria Central, do conselho de Re-
presentantes, das Assembleias Gerais e dos Congressos do SINTEP-MT;

c. dirigir, coordenar, orientar e acompanhar a Secretaria Geral, em conformidade com as re-
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soluções da Diretoria Central;

d. promover a elaboração de relatório periódico das atividades da Diretoria Central;

e. assinar com o presidente a correspondência do SINTEP-MT.

Parágrafo Único - Ao 1º Secretário compete, em específico, organizar o arquivo ativo e arquivo 
histórico do SINTEP, bem como auxiliar o titular da Secretaria Geral nas atividades políticas e 
administrativas da secretaria ou substituí-lo, temporariamente, em caso de licenças, afastamentos 
ou suspensão das atividades da Direção e, definitivamente, ocorrendo vacância do mandato, nos 
casos dispostos art. 87, §§ 1º e 2º deste Estatuto.

Art. 44 – Ao Secretário de Finanças e ao 1º Secretário compete:

a) dirigir e encaminhar os trabalhos da Secretaria de Finanças, zelando pelas receitas e despe-
sas, em conformidade com Plano Financeiro do SINTEP-MT e o estabelecido no presente 
Estatuto;

b) assinar, juntamente com o Presidente, os balancetes e balanços, bem como, responsabilizar-
-se pela movimentação das contas bancárias ou de investimentos financeiros;

c) encaminhar as Prestações de Contas do SINTEP-MT às  Subsedes, ao Conselho Fiscal e  ao 
Conselho de Representantes, como instâncias deliberativas estatutariamente responsáveis 
pela análise e aprovação;

d) acompanhar a elaboração e execução do orçamento do Encontro Estadual de Educação e do 
Congresso Estadual, em conjunto com o Secretário de Infraestrutura;

e) participar da elaboração da Prestação de Contas do Encontro estadual de Educação e do 
Congresso Estadual;

f) acompanhar e orientar a execução orçamentária e financeira de Projetos Especiais do sin-
dicato;

g) prestar assistência técnico-financeira as Subsedes do SINTEP-MT;

h) elaborar a programação financeira de desembolso às Subsedes;

i) controlar a apresentação e aprovação da Prestação de Contas das Subsedes e diretorias 
regionais;

j) acompanhar a execução orçamentária e financeira e propor alterações no procedimento 
operacional; 

k) estabelecer, com a Direção Executiva a sistemática de avaliação de programas e projetos 
executados pela Diretoria Central e pelas Subsedes;

l) coordenar e controlar a emissão de passagens, diárias e hospedagens e demais despesas 
com viagens;

m) autorizar as despesas diárias que deverão ser encaminhadas previamente para aprovação;

n) coordenar e encaminhar a contratação, rescisão contratual, frequência, calendário de férias 
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e pagamento dos funcionários da Sede Central. 

Parágrafo Único – Compete ao 1º Secretário de Finanças auxiliar o titular nas suas funções, 
zelando pelo patrimônio do SINTEP-MT e mantendo registros atualizados de todos os bens da 
entidade, bem como substituí-lo, conforme normas deste Estatuto, temporariamente, em caso de 
licenças, afastamentos ou suspensão das atividades da Direção e, definitivamente, ocorrendo va-
cância do mandato, nos casos dispostos no art. 87, §§ 1º e 2º deste Estatuto.

Art. 45 – Os demais Diretores da Direção Executiva terão agregado à composição das Secretarias 
um Diretor Adjunto com a competência de auxiliar o Diretor Titular nas atividades da Secretaria, 
bem como substituí-lo, temporariamente, em caso de licenças, afastamentos ou suspensão das ati-
vidades da Direção e, definitivamente, ocorrendo vacância do mandato, nos casos dispostos no art. 
87, §§ 1º e 2º deste Estatuto e compete:

§1º - Ao Secretário de Comunicação e Diretor Adjunto:

a) responsabilizar-se pelos setores de imprensa, comunicação, publicidade e de produção de 
material da área; 

b) estabelecer e manter contato com os órgãos de comunicação e imprensa;

c) recolher informações de interesse dos trabalhadores em educação e do conjunto da classe 
trabalhadora e divulgá-lo às Subsedes;

d) coordenar e atualizar junto com a Secretaria Geral e outras secretarias o banco de dados 
e informações dos filiados e por segmento, de modo a facilitar o envio de comunicações 
específicas;

e) Contribuir na elaboração e produção de materiais às Regionais Sindicais em sua divulgação 
local e dentro das possibilidades da secretaria; 

§ 2º - Ao Secretário de Cultura e Diretor Adjunto:

a) programar, coordenar e supervisionar a execução política cultural aprovada pelas instâncias 
do SINTEP-MT.

b) organizar atividades de lazer, eventos culturais e desportivos que promovam a integração 
da categoria;

c) promover, através de suas atividades, a valorização e integração da cultura popular e cul-
tura regional;

d) organizar, firmar e divulgar convênios de atividades culturais;

e) organizar coletivos de cultura e cadastro de profissionais da Educação que produzem arte, 
com foco nas manifestações artísticas no seio da categoria;

f) Incentivar e promover atividades artístico-culturais para valorização dos artistas da cate-
goria;
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§ 3º - Ao Secretário de Políticas Educacionais e Diretor Adjunto:

a) coordenar e orientar as atividades educacionais do Sindicato;

b) promover estudos e pesquisas para elaboração de subsídios para o estabelecimento de po-
líticas, estratégias, diretrizes e normas para a educação;

c) promover e apoiar a formulação de alternativas educacionais inovadoras;

d) promover estudos avaliativos dos resultados alcançados pelo sistema de ensino;

e) realizar a articulação com os organismos que se ocupem de educação;

f) elaborar estudos dos planos de carreira dos profissionais da educação no sistema de ensino;

g) promover estudos sobre a formação e aprimoramento do trabalhador em educação em seus 
vários segmentos;

h) organizar encontros, seminários e congressos, visando à melhoria da qualidade do ensino; 

i) promover a contínua articulação com as Secretarias de Políticas Educacionais das Subse-
des;

j) promover estudos que diagnosticam as causas dos problemas que afetam a saúde laboral 
dos/as trabalhadores/as em educação;

§ 4º - Ao Secretário de Formação Sindical e Diretor Adjunto:

a) propiciar condições teórico-metodológicas, através de contatos sistemáticos e organizados 
com Escolas de Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - 
CNTE e da Central Única dos Trabalhadores e de entidades de pesquisa para a qualificação 
político-técnica dos filiados e militantes;

b) organizar os espaços de formação (seminários, encontros, debates) que subsidiem a luta 
sindical na base;

c) propor, planejar e executar a organização de debates, seminários e cursos sobre temas de 
interesse dos trabalhadores, contribuindo para com o trabalho educativo de politização e 
consciência de classe;

d) articular o debate e ações sobre saúde do trabalhador;

e) desenvolver ações preventivas, promover e organizar, seminários no sentido de combater o 
adoecimento da categoria nas relações de trabalho;

§ 5º - Compete ao Secretário de Articulação Sindical e Diretor Adjunto: 

a) promover a articulação entre o SINTEP-MT e as demais entidades representativas do mo-
vimento sindical e demais organizações populares e entidades nacionais que estiver filiado;

b) estimular a participação dos jovens trabalhadores da Educação nas atividades do Sindicato;

c) articular, propor e cobrar o desenvolvimento de políticas de formação continuadas para os 
jovens trabalhadores da Educação; 
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§ 6º - Ao Secretário das Redes Municipais e Diretor Adjunto:

a) promover a articulação do SINTEP-MT com os trabalhadores da educação dos municípios 
de Mato Grosso incentivando sua filiação;

b) colaborar na formulação da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica dos municípios;

c) colaborar nas discussões e proposições de políticas salariais das redes municipais;

d) realizar, junto às redes municipais, eventos, encontros, seminários de interesse da categoria;

e) organizar banco de dados sobre as redes municipais de educação, coletando dados que 
sejam significativos para a organização destes trabalhadores, especialmente aqueles re-
lacionados aos seus planos de carreira, vencimentos, municipalização e jornadas de tra-
balho;

§ 7º - Ao Secretário dos Funcionários da Educação e Diretor Adjunto:

a) buscar a efetiva participação deste segmento nos eventos da categoria;

b) fomentar a implantação de cursos de profissionalização dos funcionários;

c) promover estudos sobre a carreira dos funcionários da Educação;

d) organizar encontros e seminários específicos;

e) manter contato constante com o segmento nas Subsedes;

f) propor, cobrar e articular a implementação de políticas de prevenção e atenção à saúde do 
trabalhador da Educação;

§ 8º - Ao Secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos e Diretor Adjunto:

a) (supressão) acompanhar e arquivar as publicações de Diário Oficial Estadual;

b) catalogar e controlar a acervo jurídico bibliográfico do SINTEP-MT;

c) estabelecer contatos com outras entidades de Trabalhadores da Educação sobre questões 
jurídicas funcionais;

d) buscar a assessoria competente sempre que se fizerem necessário;

e) promover seminários que esclareçam direitos dos trabalhadores em educação;

f) coordenar os trabalhos desenvolvidos pela assessoria jurídica do Sindicato;

g) propor, juntamente com a assessoria jurídica, medidas necessárias na defesa dos direitos da 
categoria;

h) acompanhar ações políticas e jurídicas relativas à saúde do/a trabalhador/a em educação;

§ 9º - Ao Secretário de Infraestrutura Sindical e Diretor Adjunto: 

a) coordenar, juntamente com a secretaria de administração, as demandas necessárias na ges-
tão do patrimônio do SINTEP-MT;
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b) Coordenar, juntamente com outras secretarias, do zelo, aquisição e alienação de bens e 
móveis e imóveis respeitando as disposições estatutárias;

c) Realizar tombamento de todos móveis e utensílios, mantendo registro atualizado todos os 
bens em livro próprio da entidade 

d) Fazer plano de aquisição de móveis a ser apresentado para a direção;

e) Cuidar da atualização documental anual e arquivamento de todos os comprovantes de regu-
larização predial, de água, luz e telefone;

f) Cuidar das condições de infraestrutura necessárias para realização de eventos e instâncias;

g) Cuidar para que a direção disponha de condições de infraestrutura necessárias para realiza-
ção de eventos e instâncias.

h) apresentar, para deliberação da Diretoria Executiva, as contratações e rescisão contratual de 
funcionários/as, exceto das secretarias que têm funcionários em que o diretor responsável 
pela pasta poderá apresentar para deliberação da direção executiva as demandas de contra-
tações e rescisão contratual.

§ 10 - Ao Secretário de Organização Sindical e Diretor Adjunto:

a) elaborar plano de ação para fortalecimento das Subsedes e dos Polos Sindicais Regionais; 

b) fomentar ações para fortalecer a estrutura política e jurídica das Subsedes;

c) subsidiar as Subsedes para que promovam a eleição dos Representantes das Unidades Esco-
lares – RUEs;

d) promover campanhas de filiação;

e) manter atualizado a situação cadastral dos filiados. 

e) manter atualizado a situação cadastral dos filiados e documental das subsedes.

§ 11 – Ao Secretário de Políticas Sociais e Diretor Adjunto:

a) articular a intervenção do Sindicato no debate de políticas públicas no combate às discrimi-
nações nos conselhos e outros vinculados às políticas sociais;

b) encaminhar projetos setoriais deliberados nas instâncias do Sindicato; 

c) propor políticas de combate ao trabalho infantil, ao trabalho análogo à escravidão, à explo-
ração sexual de crianças e adolescentes, bem como zelar pelo cumprimento do ECA (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), pessoas com necessidades especiais, pessoas privadas 
de liberdade, enfrentamento ao tráfico de pessoas e orgão;

d) desenvolver políticas no interior do Sindicato para a promoção das mulheres educadoras, 
na perspectiva das relações sociais de gênero, subsidiando-as para o debate e para a prática 
destas questões, dentro das escolas e nas salas de aula;

§ 12- Ao Secretário de Administração e Diretor Adjunto:



75

a) identificar e coordenar ações administrativas que se fizerem necessárias conforme delibe-
ração da Diretoria Central;

b) coordenar, juntamente com outras secretarias, da aquisição e alienação de bens e móveis e 
imóveis respeitando as disposições estatutárias;

c) acompanhar a elaboração e execução do orçamento dos eventos do SINTEP-MT;   

d) dispor das condições necessárias para realização de eventos e instâncias;

e) administrar e encaminhar ações para o funcionamento do bens móveis e imóveis do 
SINTEP-MT;

§ 13º - Ao Secretário de Seguridade Social e Diretor Adjunto:

a) articular os aposentados para as mobilizações da categoria;

b) orientar os aposentados sobre seus direitos e deveres para com o sindicato;

c) promover encontros objetivando a integração dos aposentados no Sindicato;

d) representar e defender os aposentados sempre que necessário;

e) integrar ações com outras entidades com segmento de aposentados na defesa de seus direi-
tos.  

f) coordenar e desenvolver as atividades pertinentes aos interesses previdenciários dos traba-
lhadores em educação, analisando e propondo medidas necessárias ao melhor desempenho 
da ação política e organizativa da entidade Sindical;

g) garantir igualdade de oportunidades e acessibilidade para os/as idosos/as e qualidade de 
vida;

h) acompanhar e propor políticas públicas que visem a melhoria da saúde laboral;

Subseção II
Dos Polos Sindicais Regionais

Art. 46 – O Polo Sindical Regional é uma circunscrição que compreende mais de uma Subsede e 
para coordená-la será eleito um Diretor Sindical Regional, por voto dos sindicalizados das Subse-
des do Polo Regional, fazendo parte da composição da Direção Central.

Art. 47 - Compete ao Diretor/a Sindical Regional:

a) convocar e presidir os Conselhos Diretivos e as Assembleias Regionais;

b) fortalecer a comunicação entre a Sede Central e Subsedes e vice-versa;

c) estimular as mobilizações sindicais no Polo Regional através de Seminários e campanhas 
de filiação;

d) assessorar as Diretorias das Subsedes de sua região, realizando trabalho articulado com as 
Secretarias de Formação e Articulação Sindical;
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e) elaborar o Plano de Ação semestral do Polos Regionais, com previsão de gastos para enca-
minhamento das ações;

f) entregar bimestralmente relatório de atividades à Secretaria Geral;

g) prestar contas aos sindicalizados de sua região e à Secretaria de Finanças da Sede Central 
dos recursos utilizados.

Art. 48 - São 15 (quinze) os Polos Sindicais, divididos entre as cinco grandes regiões do Estado, 
assim constituídas:

I. Polo Sindical Oeste I - Regional Vale do Rio Cuiabá: Várzea Grande, Acorizal, Nos-
sa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Jangada, Chapada dos 
Guimarães, Barão de Melgaço e Cuiabá; 

II. Polo Sindical Oeste II - Regional Paraguai Cabaçal: Cáceres, Mirassol do Oeste, Por-
to Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Salto do 
Céu, Lambari do Oeste, Glória do Oeste, Figueirópolis do Oeste, Indiavaí, Araputanga 
e Curvelândia;  

III. Polo Sindical Oeste III - Regional Vale do Guaporé: Campos de Júlio, Comodoro, 
Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Jauru, Nova Lacerda, Conquista 
D’Oeste e Vale do São Domingos; 

IV. Polo Sindical Nortão I - Regional Vale do Alto Teles Pires: Guarantã do Norte, Nova 
Guarita, Peixoto de Azevedo, Matupá, Terra Nova do Norte, Colíder, Itaúba, Marcelân-
dia, Novo Mundo e Nova Santa Helena;

V. Polo Sindical Nortão II - Regional Vale do Médio Teles Pires: Alta Floresta, Carlinda, 
Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Nova Canaã do Norte;

VI. Polo Sindical Nortão III -  Regional Vale do Teles Pires: Cláudia, Sinop, Santa Car-
mem, Vera, Sorriso, Feliz Natal, Lucas do Rio Verde, União do Sul, Nova Ubiratã e 
Ipiranga do Norte;

VII. Polo Sindical Nortão IV - Regional Vale do Arinos: Juara, Porto dos Gaúchos, Novo 
Horizonte do Norte, Tabaporã, Tapurah e Itanhangá;

VIII. Polo Sindical Noroeste - Regional Vale do Juruena: Juína, Aripuanã, Brasnorte, Co-
triguaçu, Juruena, Castanheira, Rondolândia e Colniza;

IX. Polo Sindical Médio Norte I - Regional Vale do Paraguai: Arenápolis, Nortelândia, 
Barra do Bugres, Nova Olímpia, Denise, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, 
Santo Afonso, Nova Marilândia, Porto Estrela e Sapezal;

X. Polo Sindical Médio Norte II - Regional Alto Paraguai: Diamantino, Alto Paraguai, 
São José do Rio Claro, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, Nova Maringá, Santa Rita 
do Trivelato;
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XI. Polo Sindical Leste I - Regional Vale do Araguaia: Barra do Garças, General Car-
neiro, Torixoréu, Araguaiana, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, 
Ponte Branca, Araguainha e Santo Antônio do Leste;

XII. Polo Sindical Leste II - Regional Médio Araguaia: Nova Xavantina, Campinápolis, 
Cocalinho, Canarana, Querência, Água Boa, Novo Santo Antônio, Ribeirão Cascalheira, 
Nova Nazaré, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia e Gaúcha do Norte;

XIII. Polo Sindical Leste III - Regional Araguaia/Xingu: São Félix do Araguaia, Luciara, 
Vila Rica, Santa Teresinha, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Alto Boa Vista, 
Confresa, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu;

XIV. Polo Sindical Sul I - Regional Serra da Petrovina: Rondonópolis, Pedra Preta, Itiqui-
ra, Guiratinga, São José do Povo, Tesouro, Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari;

XV. Polo Sindical Sul II Regional Vale do São Lourenço: Campo Verde, Dom Aquino, Ja-
ciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Primavera do Leste, Poxoréu, Paranatinga, Nova 
Brasilândia, Planalto da Serra.

Parágrafo Único – Cada Polo Sindical Regional terá um município sede, independente do muni-
cípio de residência do Diretor Regional e será equipado de forma a atender às demandas regionais, 
sendo os seguintes municípios indicados para sede dos polos:

I. Polo Sindical Oeste I - Regional Vale do Rio Cuiabá: Cuiabá;

II. Polo Sindical Oeste II - Regional Paraguai – Reserva do Cabaçal: Cáceres; 

III. Polo Sindical Oeste III - Regional Vale do Guaporé: Pontes e Lacerda; 

IV. Polo Sindical Nortão I - Regional Vale Alto Teles Pires: Peixoto de Azevedo;

V. Polo Sindical Nortão II - Regional Vale Médio Teles Pires: Alta Floresta;

VI. Polo Sindical Nortão III - Regional Vale do Teles Pires: Sinop; 

VII. Polo Sindical Nortão IV - Regional Vale do Arinos: Juara;

VIII. Polo Sindical Noroeste - Regional Vale do Juruena: Juína;

IX. Polo Sindical Médio Norte I - Regional Vale do Paraguai: Tangará da Serra;

X. Polo Sindical Médio Norte II - Regional Alto Paraguai: Diamantino;

XI. Polo Sindical Leste I - Regional Vale do Araguaia: Barra do Garças e Pontal do Araguaia;

XII. Polo Sindical Leste II - Regional Médio Araguaia: Água Boa;

XIII. Polo Sindical Leste III - Regional Araguaia/Xingu: Confresa;

XIV. Polo Sindical Sul I - Regional Serra da Petrovina: Rondonópolis;

XV. Polo Sindical Sul II - Regional Vale do São Lourenço: Campo Verde. 
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Seção III
Das Subsedes

Art. 49 – As Subsedes são unidades políticas e administrativas do SINTEP-MT, criadas e organi-
zadas por município, com competência para atuar politicamente nas questões de interesse local.

Parágrafo Único - Enquanto não constituídas as Subsedes, conforme exigência do estabelecido 
Parágrafo Único do Artigo 28 deste Estatuto, os municípios serão considerados como organização 
política local para fins de encaminhamento das demandas sindicais.

Art. 50 - São instâncias deliberativas das Subsedes:

I – Assembleia Municipal;

II – Conselho de Representantes das Unidades Escolares e;

III – Direção da Subsede.

Art. 51 - As Instâncias Deliberativas das Subsedes terão convocação e competências, conforme 
estabelecidos no presente Estatuto.

Art. 52 - Toda Subsede contará com uma Diretoria Local com a competência de coordenar as 
ações políticas e administrativas da Subsede, subordinando-se esta Diretoria às decisões do Con-
selho de Representantes das Unidades Escolares e da Assembleia Municipal.

Art. 53 – A Diretoria das Subsedes será composta de, no mínimo 04 (quatro) diretores que serão 
eleitos de forma direta nas Eleições Gerais do SINTEP-MT para exercerem mandato de 03 (três) 
anos, nos cargos de: 

I - Presidente; 

II - Vice-Presidente;

III - Secretário de finanças;

IV - Secretário Geral. 

§ 1º- Havendo vacância de cargos da Direção das Subsedes e ausente o substituto legal, a respec-
tiva Direção será recomposta em Eleições Complementares, respeitando-se os procedimentos do 
Art. 64, caput e §§ 1º e 2º deste Estatuto. 

§ 2º- Nos municípios que não participarem com chapa nas Eleições Gerais do SINTEP-MT serão 
realizadas Eleições Complementares para constituir a Direção da Subsede, respeitando-se os pro-
cedimentos o Art. 64 caput e §§ 1º e 3º deste Estatuto.

§ 3º - O mandato complementar se encerra juntamente com o mandato das Diretorias eleitas nas 
Eleições Gerais do SINTEP-MT, previstas no caput deste artigo.

Art. 54 – Compete ao coletivo da Diretoria da Subsede:

a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Congressos, das Assembleias Gerais, da 
Diretoria Central, da Diretoria Executiva, do Polo Sindical a que estiver subordinada 
e do Conselho Fiscal;
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b) Desenvolver diretrizes, metas e linhas de ações que se harmonizem e ponham em prá-
tica as deliberações das Instâncias Superiores do Sindicato;

c) Organizar a Subsede;

d) Apresentar à Direção Central, plano de metas e previsão de despesas para adequação 
ao orçamento geral da entidade;

e) Filiar os Trabalhadores em Educação;

f) Reunir-se periodicamente, conforme definido em Regimento Interno;

g) Dar conhecimento aos sindicalizados das deliberações dos órgãos do Sindicato e de 
seus planos de luta;

h) Visitar as escolas de sua atribuição e reunir-se com os Trabalhadores em Educação;

i) Representar, de forma imediata, os trabalhadores da base de sua jurisdição e defender 
seus interesses perante os poderes locais.

Art. 55 - Na estrutura organizativa da Subsedes, além da Direção Local, cada Subsede deverá ele-
ger o seu Conselho de Representantes das Unidades Escolares (RUEs) que representa a política de 
Organização por Local de Trabalho (OLT) do SINTEP-MT.

Parágrafo Único – O Conselho de Representantes das Unidades Escolares é composto pelos 
membros da Direção da Subsede e pelos Representantes de Unidade Escolar (RUEs). 

Art. 56 – Cada Subsede elaborará seu Regimento Interno a ser aprovado em Assembleia Local, 
podendo nele ampliar o número de diretores até o limite do quantitativo de Diretores da Direção 
Executiva Central e obedecendo aos seguintes princípios:

a) manter coerência com o estabelecido no presente Estatuto;

b) prever a composição e as competências de todos os Diretores da Direção da Subsede;

c) garantir como competência do Presidente da Subsede a função de representação políti-
ca e jurídica da Subsede, bem como, iniciativa e coordenação no encaminhamento das 
deliberações das instâncias do SINTEP-MT;

d) prever como obrigação do Secretário de Finanças a organização contábil e a prestação 
de contas do uso dos recursos da Subsede; 

e) prever como obrigação do Secretário Geral a responsabilidade com a escrituração, ar-
quivo e documentação da Subsede;

f) fazer a previsão das reuniões ordinárias e extraordinárias da Direção da Subsede. 

Parágrafo Único- As Subsedes com mais de 1000 (mil) filiados poderão, por previsão em seu 
Regimento Interno, regulamentar as seguintes atribuições para o Conselho de Representantes das 
Unidades Escolares:

a) analisar e aprovar o Plano Financeiro Anual da Direção da Subsede;
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b) analisar e aprovar a Prestação de Contas da Direção Local;

c) decidir sobre encaminhamentos das lutas da Categoria, remetendo questões à Assem-
bleia Municipal;

d) eleger a Comissão Eleitoral da Subsede;

e) autorizar a aquisição de bens imóveis pela Subsede;

f) eleger os representantes da Subsede para participarem do Conselho de Representantes 
do SINTEP-MT.

Seção IV
Do Conselho Fiscal

Art. 57 - O Conselho Fiscal do SINTEP-MT é composto por três membros titulares e três suplentes 
que serão eleitos na Assembleia Geral de posse da Direção, com mandato igual ao da Diretoria 
Central.

§ 1º - O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente entre seus pares.

§ 2º - O Conselho Fiscal se reunirá, ordinariamente, a cada semestre, por convocação do seu presi-
dente e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação das instâncias do sindicato;

§ 3º - É vedada a participação de membros da Diretoria Central no Conselho Fiscal.

§ 4º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas pelo voto direto e pela maioria absoluta dos 
seus membros.

Art. 58 - O SINTEP-MT garantirá toda estrutura necessária para o bom funcionamento do Conse-
lho Fiscal, bem como sua participação nos eventos do sindicato.

Art. 59 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) apreciar o Plano Financeiro Anual do SINTEP-MT e submetê-lo ao Conselho de Repre-
sentantes;

b) emitir parecer pertinente às contas e balanços da entidade, inclusive ao da conclusão de 
mandato da Diretoria Central;

c) fiscalizar a aplicação das receitas do SINTEP-MT;

d) examinar os livros, os registros e todos os documentos de escrituração do SINTEP-MT;

e) examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis de escrituração dos atos adminis-
trativos e financeiro, estado de caixa e da carteira, referentes às receitas da Entidade Sin-
dical, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas; 

f) lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames realizados; 

g) exarar no mesmo livro e apresentar, anualmente, ao Conselho de Representantes, parecer 
sobre demonstrativo e balancete, bem como do Balanço Anual do exercício em que servi-
rem, tomando por base o balanço patrimonial e financeiro; 
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h) denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à 
Entidade Sindical;

i) convocar o Conselho de Representantes para cumprir sua finalidade se a Diretoria Central 
retardar por mais de trinta dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos de 
urgente necessidade;

Art. 60 - Na hipótese de destituição, renúncia coletiva ou vacância de 50% mais um dos membros 
titulares do Conselho Fiscal e na falta de seus suplentes legais para assumirem o mandato ou cargo, 
a Direção Central convocará nova eleição, em Assembleia Geral da Entidade, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único – O mandato complementar dos conselheiros e suplentes eleitos pelas normas do 
caput deste artigo se encerra com o término do mandato da atual Direção Central do SINTEP-MT. 

TÍTULO III
DO PROCESSO ELEITORAL DO SINDICATO

CAPÍTULO V
Das Eleições, Da posse e Do Mandato

Art. 61 - As eleições da Diretoria Central do SINTEP-MT e das Diretorias de Subsede aconte-
cerão, simultaneamente no mês de junho, a cada três anos, e as despesas relativas ao processo 
correrão por conta do Sindicato.

Parágrafo Único. A eleição dos Diretores Sindicais Regionais para compor a Diretoria Central, 
ocorrerá no âmbito do Polo Regional.

Art. 62. As Eleições Gerais do SINTEP-MT serão convocadas pela Direção Central, no prazo 
de até quarenta e cinco dias antes do término do seu mandato, em Conselho de Representantes 
convocado com esta finalidade, quando será constituída a Comissão Eleitoral Estadual que terá a 
incumbência de conduzir todo o processo eleitoral.

§ 1º - Poderão votar os filiados com, no mínimo, até 60 (sessenta) dias antes das eleições e que 
estiverem quites com a Secretaria de Finanças do SINTEP-MT. 

§ 2º - Poderão candidatar-se os filiados com, no mínimo, até 06 (seis) meses antes das eleições e 
que estiverem quites com a Secretaria de Finanças do SINTEP-MT.

§ 3º - Não poderão ser candidatos os sindicalizados que ocupam função ou cargo comissionado, 
em qualquer esfera de governo, exceto quando escolhidos por eleição.

 § 4º - Somente poderão ser inscritas chapas completas, por meio de requerimento com subscrição 
dos membros da chapa, no prazo de até 30 (trinta) dias antes da eleição.

§ 5º - Os candidatos a Diretor Sindical Regional poderão apresentar inscrição alinhada ou indepen-
dente das chapas concorrentes.

Art. 63 - A posse da Direção Central eleita ocorrerá aos 29 dias do mês junho, data do aniversário 
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do SINTEP-MT, dos anos em que ocorrer às eleições.

Art. 64 - O mandato da Diretoria Central e da Direção das Subsedes SINTEP-MT é de três anos, 
com exceção do mandato dos eleitos nas Eleições Complementares, cuja duração será para comple-
tar o período restante do mandato da Direção atual, e somente serão realizadas, nos seguintes casos: 

a) para preenchimento de cargos, na ocorrência de vacância de mandato conforme dispostos 
nos §§ 1º e 2º do art. 87 deste Estatuto e ausente o substituto legal;

b) nos municípios que não tiverem a Subsede devidamente constituída, como previsto no 
parágrafo único do art. 28 deste Estatuto, ou não inscreverem chapas para participar das 
Eleições Gerais do SNTEP/MT;

§1º- As Eleições Complementares serão convocadas para ocorrerem no prazo máximo de até 90 
dias de ocorrido o evento que desencadeou o processo da vacância.

§2º - As Eleições Complementares só ocorrerão se ausente o substituto legal para assumir a ti-
tularidade e a escolha será feita, por aclamação, em Assembleia Geral ou Assembleia Regional, 
convocada pela Direção Central do SINTEP-MT, quando se tratar de preenchimento de cargos 
vagos na Direção Executiva Central ou de Diretor Regional Sindical e em Assembleia Municipal, 
convocada pela Direção das Subsedes, no caso de cargo vago na Direção das respectivas Subsedes.

§ 3º - No caso das Subsedes que não participarem das Eleições Gerais do SINTEP-MT e dos mu-
nicípios que não tiverem a Subsede constituída, em conformidade com o estabelecido no art. 28 
deste Estatuto, as Eleições Complementares serão convocadas pelo Presidente do SINTEP-MT e 
a escolha da Diretoria local será feita, por aclamação, em Assembleia Municipal presidida por um 
membro da Direção Central. 

CAPÍTULO VI
Da Comissão Eleitoral

Art. 65 - Para conduzir o Processo Eleitoral do SINTEP-MT será constituída Comissão Eleitoral 
Estadual, composta por 03 (três) membros, eleitos em Conselho de Representantes, mais 01 (um) 
representante de cada chapa concorrente, indicado no momento do registro da chapa.

§ 1º - As regras do Processo Eleitoral do SINTEP-MT constarão do Regimento Eleitoral elaborado 
pela Comissão Eleitoral Estadual, cujas normas não poderão contrariar às previstas no presente 
Estatuto.

§ 2º - Para desenvolver os trabalhos de sua competência a Comissão será auxiliada pela Direção 
do sindicato, com acesso à documentação necessária, mediante solicitação.

§ 3º - Para conduzir o processo eleitoral nas Subsedes será constituída uma Comissão Eleitoral 
Local com essa finalidade, composta por 03 (três) membros eleitos, conforme Estatuto, sendo a ela 
agregado 01 (um) representante de cada chapa concorrente e coordenada pela Comissão Estadual.

 § 4º - A Comissão Eleitoral só se dissolve na Assembleia Geral de Posse da Nova Diretoria, ca-
bendo-lhe, até o momento, dirimir as dúvidas técnicas de todo o processo, sem interferência da 
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Diretoria cessante ou eleita.

Art. 66 – Serão de competência das Comissões Eleitorais a organização do processo de votação, 
a apuração dos votos, o processamento e julgamento dos recursos, relativos a cada uma das fases 
das eleições, proclamação dos eleitos e a posse da nova Diretoria.

§ 1º - Totalizados os votos, a Comissão Eleitoral respectiva competente proclamará os resultados e 
será considerada vencedora a chapa que obtiver o maior número dos votos válidos.

§ 2º - Será proclamado eleito o candidato a Diretor Regional que obtiver o maior número de votos 
válidos entre sindicalizados votantes de sua região. 

§ 3º - Qualquer sindicalizado poderá manifestar discordância ou arguir irregularidades, no prazo 
máximo de até 48 horas, após a proclamação dos resultados da eleição.

§ 4º - As discordâncias ou irregularidades alegadas deverão ser formuladas por escrito e ser acom-
panhadas das provas, sob pena de não serem sequer admitidas pela comissão.

§ 5º - As Comissões Eleitorais constituídas nas Subsedes somente apreciarão os recursos relativos 
às eleições das Diretorias das Subsedes, encaminhando à Comissão Eleitoral Estadual os recursos 
referentes às eleições da Direção Central.

§ 6º - Cabe à Comissão Eleitoral de âmbito estadual dirimir as questões de recursos das Subsedes, 
caso haja recurso contra decisões nesta instância.

Art. 67 - Todas as discordâncias ou irregularidades manifestadas serão julgadas pela Comissão 
Eleitoral, cabendo ainda recurso à Assembleia Geral de posse, desde que o recurso tenha sido in-
terposto, dentro do prazo de 48 horas da proclamação das decisões proferidas. 

Parágrafo Único - Havendo provimento ao recurso e os efeitos implicar em nulidade do resultado 
das eleições, caberá à assembleia de posse eleger uma Diretoria Transitória, composta por 3 (três) 
membros, para responder pela Direção do SINTEP-MT, competindo a esta Diretoria Provisória 
convocar nova Eleição, para o prazo máximo de 20 dias, a ser realizada, conforme normas estabe-
lecidas neste Estatuto.

TÍTULO IV
DO REGIME FINANCEIRO E DO PATRIMÔNIO DO SINTEP-MT

CAPÍTULO VII
Das Finanças do Sindicato

Seção I
Das Receitas do Sindicato

Art. 68 - Constituem-se receitas da SINTEP-MT:

a) Receitas ordinárias, oriundas das contribuições mensais pagas pelos sindicalizados;

b) Receitas extraordinárias, oriundas de rendas provenientes de doações, de produtos de 
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campanhas financeiras e dos descontos extraordinários aprovados em Assembleia Ge-
ral da categoria, com fins específicos. 

b) Receitas extraordinárias, oriundas de rendas provenientes de doações, de produtos de 
campanhas financeiras, eventos e dos descontos extraordinários aprovados em Assem-
bleia Geral da categoria, com fins específicos. 

c) Receitas eventuais, oriundas das contribuições do Imposto Sindical e de taxa negocial.

Art. 69 - Cada sindicalizado contribuirá ordinariamente, todos os meses, com um valor correspon-
dente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do seu vencimento bruto.

Art. 70 - A contribuição ordinária mensal poderá ser feita:

a) por desconto em folha pagamento feito pelo órgão pagador municipal ou estadual ou por 
débito em conta bancária;

b) por pagamento de boleto com código de barras emitido pela Central ou por pagamento 
em espécie na Subsede mediante recibo;

c)  por transferência bancária identificada na conta da Sede Central ou através de débito 
autorizado por cartão de débito ou crédito do valor referido no Art. 69 deste Estatuto. 

Art. 71 - O uso das receitas ordinárias, extraordinárias e as eventuais terão como absoluta priori-
dade o encaminhamento das lutas da categoria.

Parágrafo Único – Excepcionalmente, o Conselho de Representantes poderá autorizar o contin-
genciamento dos repasses das Subsedes que serão destinados para o custeio de atividades das lutas 
da categoria, em períodos de greves e de mobilizações gerais do SINTEP-MT, sendo assegurados, 
no caso, os recursos necessários para o funcionamento da estrutura política, administrativa e as 
mobilizações das Subsedes.

Art. 72 - A Diretoria Central deverá elaborar, anualmente, de junho a julho, o Plano Financeiro 
do SINTEP-MT, que deve ser aprovado em Conselho de Representantes e publicado para conhe-
cimento dos sindicalizados e dê conta do encaminhamento das políticas estratégicas do SINTEP-
-MT, da execução do Plano Anual de manutenção das atividades das Secretarias da Sede Central, 
do Departamento Jurídico e da comunicação própria do Sindicato e dos compromissos com as 
entidades a que estiver filiado.

Art. 73 - As receitas ordinárias constarão do Plano Financeiro Anual da Sede Central e terão, obri-
gatoriamente, a seguinte destinação:

I. 10% (dez por cento) serão destinados para a contribuição do SINTEP-MT com a CUT 
- Central Única dos Trabalhadores - e com a CNTE - Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Educação;

II.  10% (dez por cento) serão destinados para o Fundo Unificado de Formação e Comu-
nicação do SINTEP-MT;

III. o restante da receita será fracionada, conforme os seguintes critérios e fins:
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a) 40% (quarenta por cento) serão repassados para a Sede Central, que deverá 
destinar parte deste recurso às despesas fixas (pessoal, telefone, luz, Xerox, 
encargos sociais, assessoria jurídica e jornalística e correspondência) e a ou-
tra parte ao desenvolvimento das atividades inerentes à organização e lutas 
da Categoria no Estado;

b) 40% (quarenta por cento) serão repassados para as Subsedes do SINTEP-
-MT;

c) 02% (dois por cento) serão repassados para o Fundo de Greve que deverá 
ser gasto, exclusivamente em período de mobilização com prestação de con-
tas em separado;

d) 03% (três por cento) serão destinados para as despesas de Congressos Na-
cionais e Estaduais, Conselhos Nacionais de Entidades, Seminários e En-
contros;

e) 10% (dez por cento) serão destinados aos Polos Regionais, mediante Pla-
no de Ação semestral, com previsão de gastos, sendo que os recursos não 
utilizados deverão ser redistribuídos pelo Conselho de Representantes aos 
Polos;

e) 10% (dez por cento) serão destinados aos Polos Regionais, mediante Plano 
de Ação semestral, com previsão de gastos. 

f) 05% (cinco por cento) serão destinados à reserva de contingência para cus-
teio das despesas das lutas da categoria pelas Subsedes, priorizando aquelas 
com dificuldades financeiras e as que estão mais distantes da Sede Central;

Parágrafo Único – Os recursos do Fundo de Formação e Comunicação Unificado do SINTE-
P-MT serão aplicados, prioritariamente, em ações de formação sindical, política e educacional, 
priorizando os Diretores Regionais, os Dirigentes das Subsedes e os Representantes de Unidades 
Escolares e na comunicação própria do sindicato, na sua Assessoria de Comunicação, publicações 
e inserções na mídia.

Art. 74 - As receitas extraordinárias recebidas pela Sede Central serão incorporadas ao Plano Fi-
nanceiro Anual e as recebidas pelas Subsedes serão de seu uso próprio e autônomo, devendo ser 
inserido no Plano Financeiro Local.

Parágrafo Único - As receitas eventuais recebidas pela Sede Central e pelas Subsedes compõem 
o Plano Financeiro da Central e serão aplicadas em Infraestrutura, exceto nos casos previstos no 
caput do artigo 71, deste Estatuto.

Art. 75 – Haverá uma conta bancária única para recebimento das receitas ordinárias e extraordi-
nárias do SINTEP-MT e outra conta bancária específica para recebimento das receitas eventuais.

Parágrafo Único - Para o efetivo controle de sua aplicação, as receitas ordinárias serão distribuídas 
em contas específicas, com rubricas próprias, conforme estabelecido nas alíneas b e c do Artigo 
73, deste Estatuto.
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Art. 76 - Do uso das receitas dispostas neste Estatuto, cabe a Direção Central elaborar demonstra-
tivo e balancete para conhecimento dos sindicalizados e Balanço Anual que deve ser submetido à 
aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes, como Instância Deliberativa do 
sindicato.

Parágrafo Único – Cabe à Direção Central encaminhar as Prestações de Contas SINTEP-MT às 
Subsedes, no mínimo de quinze (15) dias antes da realização dos Conselhos de Representantes, 
para sua devida análise e aprovação. 

Seção II
Das Receitas das Subsedes

Art. 77 - As receitas ordinárias, previstas no Art. 73, III, “b” deste Estatuto, serão repassadas na 
conta bancária em nome da Subsede, sendo de responsabilidade da Diretoria da respectiva Subse-
de a administração política e financeira dos recursos.

§ 1º - As contribuições dos sindicalizados, oriundas dos descontos em folha ou recebidas direta-
mente pelas Subsedes, deverão ser repassadas integralmente à Sede Central.

§ 2º - As Subsedes, enquanto não tenham conta bancária jurídica, conforme § 1º deste artigo, terão 
seus recursos incorporados às receitas da Sede Central.

§ 3º - As Subsedes que não tenham conta bancária jurídica, conforme § 1º deste artigo, poderão 
receber repasses extraordinários, mediante projeto elaborado pela Direção Local aprovado em 
Assembleia Municipal e serão destinados para garantir o encaminhamento das atividades locais e 
a sua participação nas atividades convocadas pelo SINTEP-MT.

§ 4º - No projeto de solicitação de recursos para participação em eventos e atividades convocadas 
pelo SINTEP-MT, fora do município, deverá constar o valor das despesas com o deslocamento e, 
se necessário, o valor das despesas com alimentação e hospedagem no trajeto, observando-se os 
seguintes termos:

a) O valor do repasse para deslocamento será sempre o correspondente ao valor das passa-
gens de ônibus, ida e volta, sendo que a despesa adicional decorrente de outra forma de 
deslocamento correrá por conta e risco do participante;

b) O valor do repasse para alimentação no trajeto dependerá da duração da viagem;

c) As despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento da atividade serão custeadas 
pela organização do evento.

§ 5º- Os recursos extraordinários, mencionados nos §§ 3º e 4º deste artigo, serão repassados, ne-
cessariamente, em conta corrente em nome de um dos ordenadores de despesas da Subsede, seu 
Presidente ou Secretário de Finanças, que farão a gestão dos recursos, conforme projeto aprovado 
na Assembleia Municipal e posterior prestação de contas, conforme estabelecido nos Arts. 78 e 79 
do presente Estatuto.

§ 6º - Estando os ordenadores de despesas da Subsedes impossibilitados de receberem os repasses 
extraordinários, mencionados nos §§ 3º e 4º deste artigo, estes deverão ser repassados na conta 
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corrente do Diretor Regional do Polo que farão a gestão e Prestação de Contas adotando os mesmos 
procedimentos, previstos no § 5º deste artigo.

Art. 78 - Cada Subsede terá um Plano Financeiro elaborado por sua Diretoria, conforme previs-
ta em seu Regimento, e sua Prestação de Contas aprovada em Assembleia Local, exceto para as 
Subsedes com mais de 1000 (mil) filiados que poderão aprovar a Prestação de Contas da Subsede, 
em Conselho de Representantes das Unidades Escolares, desde que devidamente regulamentado 
conforme preconiza o Art. 56, Parágrafo Único, alínea “b” deste Estatuto. 

Parágrafo Único - Cabe aos seus sindicalizados cuidarem pela correta aplicação dos recursos, nos 
encaminhamentos das lutas do local e do plano de lutas do SINTEP-MT, oportunizando a parti-
cipação dos sindicalizados em Congressos, Plenárias, Assembleias e Mobilizações da Categoria.

Art. 79 - As Subsedes deverão apresentar à Diretoria Central, trimestralmente, sua prestação de 
contas devidamente aprovada pela Assembleia Local.

§ 1º - A omissão no dever de prestar contas à Direção Central implicará na suspensão dos repasses 
dos recursos à Subsede, até que a irregularidade seja sanada.

§ 2º - Havendo fundado motivo, a Assembleia Local poderá deliberar pelo afastamento cautelar 
e temporário de dirigentes que tenham empregado de forma indevida os recursos financeiros da 
Subsede, até que se apurem as responsabilidades dos mesmos.

§ 3º - Comprovada o uso ilícito dos recursos da Subsede os dirigentes responsáveis serão desliga-
dos da Diretoria e impedidos de concorrer a cargo eletivo do sindicato, ficando ainda sujeitos às 
penalidades ético disciplinares e as medidas judiciais cabíveis.

§ 4º - Havendo omissão por parte da Assembleia local, compete à Direção Central tomar as medi-
das previstas neste estatuto.

Art. 80 - Constitui parte obrigatória do Conselho de Representantes analisarem a situação funcio-
nal das Subsedes, podendo deliberar sobre a aplicação dos recursos das que não estiverem funcio-
nando de acordo com este Estatuto.

CAPÍTULO VIII
Do Patrimônio do SINTEP-MT

Art. 81 - O Patrimônio do SINTEP-MT é constituído dos bens móveis e imóveis que foram trans-
feridos pela AMPE e os adquiridos pela Sede Central e pelas Subsedes do Sindicato.

Art. 82 - Os bens móveis e imóveis deverão ser devidamente identificados como sendo patrimô-
nio do SINTEP-MT, cabendo a Sede Central a responsabilidade de manter atualizado o cadastro 
patrimonial, por item, com seus valores numerários que deve ser publicado para conhecimento, 
controle, conservação e uso pelos sindicalizados.

Art. 83 - Para alienação, locação, cessão, doação e aquisição dos seus bens imóveis, o Sindicato 
deverá realizar avaliação prévia dos bens, cuja execução ficará a cargo de organização legalmente 
habilitada a tal fim.
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§ 1º - A alienação, locação, cessão e doação dos bens imóveis do SINTEP-MT serão efetuadas 
somente pela Direção Central e dependerá, exclusivamente, de autorização da Assembleia Geral, 
convocada para esse fim, com a aprovação de 2/3 (dois terços) de seus sindicalizados presentes;

§ 2º - A alienação e locação dos bens móveis do SINTEP-MT serão efetuadas pela Direção Central 
e depende de autorização do Conselho de Representantes.

§ 3º - A aquisição dos bens imóveis pela Sede Central deve ser autorizada pelo Conselho de repre-
sentantes da Entidade.

§ 4º - A aquisição dos bens imóveis pelas Subsedes depende de autorização da Assembleia Local.

Art. 84 - Em caso de extinção do SINTEP-MT, o que só ocorrerá por deliberação expressa do 
Congresso Estadual do SINTEP-MT, conforme estabelecido neste Estatuto, seu patrimônio deve 
ser revertido aos poderes públicos para uso de Escolas Públicas de Mato Grosso.

Art. 85 - As Subsedes terão autonomia de usufruto sobre os bens por ela adquiridos, sendo respon-
sável pela sua conservação.

  TÍTULO V
DAS PENALIDADES E VACÂNCIA

CAPÍTULO IX
Das Penalidades: Advertência, Suspensão e Exclusão

Art. 86 – Os sindicalizados, os Diretores e os membros do Conselho Fiscal do SINTEP-MT, por 
desrespeito ao Estatuto e às deliberações das instâncias do sindicato, estarão sujeitos às penalida-
des de advertência, suspensão e exclusão do SINTEP-MT.

§ 1º - Cabe à Direção do Sindicato apreciar a falta cometida e constituir Comissão específica para 
análise da ocorrência, averiguação dos fatos e apresentação de relatório para ser submetido à apre-
ciação da Assembleia Geral.

§ 2º - A penalidade só será aplicada após conclusão dos trabalhos da Comissão instituída e delibe-
ração de Assembleia Geral, sendo assegurado ao sindicalizado o direito de ampla defesa.

§ 3º - Cabe a Direção, em conformidade com a decisão da Assembleia, aplicar a penalidade de 
acordo com o regulamento do presente Estatuto.

§ 4º - A exclusão do sindicalizado só ocorrerá, havendo justa causa, assim reconhecida, em proce-
dimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos deste Estatuto. 

§ 5º - Em caso de exclusão, o reingresso só poderá ocorrer mediante solicitação do interessado 
à Diretoria Central, sendo necessária aprovação do pedido, por maioria simples, em Assembleia 
Geral da Categoria. 

§ 6º - Havendo a reintegração do postulante ao quadro de sindicalizados do SINTEP-MT, fica o 
mesmo impedido de concorrer às eleições do sindicato, por tempo a julgo da Assembleia que de 
autorizar o reingresso;
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§ 7º - Fica, ainda, como condição de reingresso o pagamento das mensalidades atrasadas.

§ 8º - Em se tratando de atos de suspeitas contra a vida, assédio sexual, moral, psicológico e outros 
crimes atentatórios à dignidade humana, a direção da Subsede ou a Direção do SINTEP-MT po-
derá aplicar a suspensão temporária imediata do sindicalizado ou dirigente até que os fatos sejam 
elucidados.

§ 9º - Em se tratando de dirigentes e que a atuação poderá culminar em destruição de provas, pode-
rá a direção da Subsede ou a direção do SINTEP-MT aplicar a suspensão preventiva das atividades 
sindicais até a conclusão dos trabalhos da Comissão específica para análise da ocorrência, averi-
guação dos fatos e deverá a direção tomar as decisões cabíveis, sendo facultado aos envolvidos 
recursos da decisão às instâncias do SINTEP-MT.

§ 10 - Em caso de ocorrência como as citadas no § 8º deste artigo, fica vedada aos dirigentes sin-
dicais a utilização da estrutura sindical para compor defesa em benefício próprio.

CAPÍTULO X
Da Vacância, do Preenchimento do Cargo Vago e das Licenças

Seção I
Da Vacância

Art. 87 – A vacância no cargo da Direção Central e da Direção das Subsedes e do Conselho Fiscal 
se dará por extinção do mandato e por perda do mandato.

§ 1º - A extinção do mandato dos membros da Direção Executiva, do Diretor Regional Sindical, dos 
membros da Direção das Subsedes e dos membros do Conselho Fiscal se dará nos seguintes termos: 

a) por morte; 

b) por renúncia por parte do interessado.

§ 2º - A perda do mandato dos membros da Direção Executiva Central, do Diretor Regional Sin-
dical, dos membros da Direção das Subsedes e dos membros do Conselho Fiscal se dará nos se-
guintes termos:

a) quando deixarem de comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas, sem justifica-
tivas;

b) quando descumprir as normas do Estatuto;

c) quando deixarem de cumprir as decisões das instâncias deliberativas;

d) quando assumirem função pública comissionada, exceto quando escolhido por eleição;

d) quando assumirem função pública comissionada, exceto quando escolhido por eleição 
e/ou processo seletivo de acesso;

e) quando abandonar o cargo;
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f) quando sofrer condenação judicial em processo criminal, excetuando-se os denomina-
dos crimes políticos, cuja pena seja igual ou superior a 01 (um) ano de detenção ou 
reclusão, enquanto não ocorrer a extinção da execução de sentença;

g) quando deixar de pertencer ao quadro da Educação ou solicitar desfiliação;

h) quando a licença das atividades da Direção ou a somatória das mesmas ultrapassarem 
um terço do mandato, conforme estabelecido no parágrafo único do Art. 90 do presente 
Estatuto.

i) em tratando especificamente das Subsedes,  perde-se ainda mandato na Direção Local 
ou Conselho Fiscal o diretor ou conselheiro que  deixar de atuar profissionalmente no 
município.

§ 3º - A perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral, após a tramitação de processos 
e procedimentos em que se garanta o direito de defesa, cabendo recurso, com efeito suspensivo à 
própria Assembleia Geral.

Seção II
Do preenchimento do Cargo Vago

Art. 88 – Havendo vacância de cargos na Direção Executiva Central, do Diretor Regional Sindi-
cal, de membros da Direção das Subsedes e de membros do Conselho Fiscal, por ocorrência do 
previsto no Art. 87, §§ 1º e 2º deste Estatuto, e não havendo o substituto legal para assumir a titu-
laridade do cargo, a respectiva instância do Sindicato será recomposta em Eleições Complementa-
res, observando-se os procedimentos do Art. 64, caput e §§ 1º e 2º deste Estatuto.

Art. 89 – Havendo vacância de todos os membros das Diretorias, a Assembleia Geral extraordiná-
ria respectiva, convocada para esse fim, nomeará uma Comissão Provisória que terá o prazo de 60 
(sessenta dias) para promover a Eleição Complementar da Nova Direção do Sindicato.

Parágrafo Único – Os componentes da Comissão Provisória poderão concorrer normalmente aos 
cargos das Diretorias.

Seção III
Das Licenças

Art. 90 - Os membros da Direção Executiva Central, o Diretor Regional Sindical, os membros da 
Direção das Subsedes e membros do Conselho Fiscal têm direito a pedir licença das atividades por 
um período não superior a 1/3 (um terço) do tempo do mandato. 

Parágrafo Único – Uma vez a licença ou a somatória das mesmas ultrapassarem um terço do 
mandato, salvo as previstas em lei, o diretor será substituído em definitivo.
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CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 91 - Não há, entre os sindicalizados, direitos e obrigações recíprocas, portanto os filiados não 
respondem pelas obrigações sociais do Sindicato.

Parágrafo Único - A atuação de dirigente sindical se enquadra como militância, voluntária, gra-
tuita e sem vínculo de subordinação trabalhista ao SINTEP-MT. 

Art. 92 - A dissolução do sindicato, bem como a destinação do seu patrimônio somente poderá ser 
decidida por deliberação do Congresso Estadual do SINTEP-MT, especialmente convocado para 
esse fim, cuja instalação dependerá do quórum de 2/3 (dois terços) dos Delegados, que estejam em 
pleno exercício dos seus direitos estatutários, e desde que a proposta de dissolução seja aprovada 
com votação da maioria qualificada dos presentes com direito a voto, sendo que seu patrimônio 
será destinado aos poderes públicos para uso de Escolas Públicas de Mato Grosso.

Art. 93 – A reforma estatutária ocorrerá, exclusivamente, em Assembleia Geral Estatutária, reali-
zada durante o Congresso Estadual do SINTEP-MT, segundo as regras estabelecidas nos termos 
deste Estatuto.

Art. 94 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos em Assembleia Geral dos sindicalizados 
ao SINTEP-MT, conforme Art. 24, “h”, deste Estatuto. 

Art. 95 - O presente Estatuto passa a vigorar com as normas aprovadas pela Assembleia Geral 
Estatutária do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, realizada durante 
XVIII Congresso Estadual do Sindicato na data de 11 de setembro de 2022.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2022.

  Ignez Maria Mendes Linhares                                                                     Valdeir Pereira

          OAB/MT 4979                                                                            Presidente do SINTEP-MT
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