
CONTRA OS CORTES DE VERBAS E EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E GRATUITA 

 

Aos participantes da 67ª Reunião Anual da SBPC,  

 

Desde o dia 28 de maio, o ANDES-SN, a partir da deliberação das assembleias de base, deflagrou a greve 

nacional dos docentes. Trata-se de um movimento que tem lutado cotidianamente contra os cortes no 

orçamento da Educação e seus impactos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e nas condições de 

estudo e trabalho. 

A pauta específica do ANDES-SN tem como eixos: a defesa do caráter público da Universidade, pela 

contratação de professores pelo Regime Jurídico Único (RJU) e contra a contratação de professores via 

Organizações Sociais (OS) e terceirização; condições de trabalho com cronograma de concursos e 

cronograma de obras; garantia da autonomia das IFE; e reestruturação da carreira.  

Nossa greve é parte da Campanha Salarial dos Servidores Públicos Federais (SPF) que, desde o ano 

passado, vêm construindo uma pauta unificada, expressa em vinte pontos de reivindicação, dentre os quais 

se destacam o reajuste de 27,3%; a paridade entre ativos e aposentados; a data base dos SPF em 01 de maio; 

e a revogação do FUNPRESP, da EBSERH e das medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores. 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e Cultura e Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, tem sido intransigente em negociar efetivamente com o movimento grevista. Esta 

postura expressa uma mesma política: o ajuste de austeridade neoliberal sobre as políticas públicas. Assim, o 

governo se exime de qualquer responsabilidade com a educação pública e induz que a solução para o corte 

de verbas é a ampliação da privatização das IFE, com a proliferação do trabalho precário, a exemplo da 

implementação da contratação via Organizações Sociais. 

As estratégias do governo revelam o descaso com a educação pública no Brasil e com seus trabalhadores. 

Seguindo as determinações dos organismos internacionais e a necessidade de respostas à crise do capital, o 

governo impõe um ajuste fiscal que recai sobre os trabalhadores e a educação pública, por meio do corte de 

verbas de cerca de 9,4 bilhões de reais e a utilização da política salarial dos SPF como confisco. Esse 

movimento insere-se num processo macroestrutural que, para atender ao capital, ataca os direitos sociais e 

os fundamentos das relações de trabalho no Brasil.  

São recorrentes os relatos de docentes e estudantes que são impedidos de avançarem em suas pesquisas 

por falta de recursos, quadro agravado com o contingenciamento de verbas. E novos cortes têm sido 

anunciados, seja no orçamento do MEC ou do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Em fevereiro, o MEC cortou 64,6% das bolsas do programa Jovens Talentos da Ciência. Em abril, as 

bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), concedidas pela CAPES, foram 

suspensas. Em julho, o alvo foi o Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), que teve 75% de seus 

recursos cortados, inviabilizando a participação em eventos e realização de bancas.  Sacrifica-se assim, a 

perspectiva do desenvolvimento científico como expressão da soberania do país e da busca de emancipação 

humana.  

A formação de docentes também está sendo profundamente abalada com o ajuste fiscal. A Capes já 

admite que os cortes vão ocorrer e serão "agressivos", implicando na interrupção imediata – parcial ou total 

– de programas estruturantes como o Pibid, o Pibid Diversidade e o Parfor. Os cortes afetam ainda a 

permanência dos estudantes da graduação e pós, principalmente nos polos do interior. Faltam recursos para 

os restaurantes universitários, moradia estudantil e bolsas. 

O atentado ao caráter público da universidade se manifesta em propostas como a alteração do Art. 206 da 

Constituição Federal, através da PEC 395/14, que institui o fim da gratuidade dos cursos de especialização e 

aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, a “Pátria Educadora” prioriza o repasse de recursos públicos para a 

iniciativa privada, a exemplo do PROUNI e FIES. 

Conclamamos a comunidade científica a se somar ao movimento que avança para uma greve de toda a 

educação federal. O que está em jogo é o futuro da produção científica no país, da educação pública e das 

condições de vida dos próprios trabalhadores. 

 

Contra os cortes na Educação! 

Em defesa da Educação Pública e Gratuita! 

Comando Nacional de Greve do ANDES-SN  

Brasília, 13 de Julho de 2015. 


