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Editorial

Sind-UTE/MG responde a questão do PET da Secretaria de Estado 
de Educação, que tenta desqualificar a importância do Sindicato 
e movimentos sociais para a educação pública
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de 
Minas Gerais (Sind-UTE/MG) vem a público responder 
a questão apresentada pela Secretaria de Estado de 
Educação (SEE/MG) no Plano de Estudo Tutorado (PET) 
de Sociologia para estudantes do ensino médio, a qual 
demonstra uma explícita tentativa de desqualificar a 
importância do Sindicato e movimentos sociais para a 
educação pública.

O questionamento ideológico feito pela SEE/MG aos 
estudantes no PET, na página 190, foi o seguinte:

“Aprendemos que os sindicatos e os movimentos sociais 
são organizações que reivindicam melhores condições de 
vida e de trabalho para a população. Ao mesmo tempo 
aprendemos que, como qualquer instituição social, são 

passíveis de críticas. As críticas não são como um exercício 
de difamação, mas como um exercício que contribui para a 
melhoria do grupo.

Assim, vamos analisar um sindicato a partir da nossa 
realidade de Educação no estado de Minas Gerais: o 
Sind-UTE/MG. O Sind-UTE/MG é considerado o segundo 
maior sindicato brasileiro, pois ele representa todas as 
trabalhadoras e todos os trabalhadores da educação no 
estado de Minas Gerais.

Pesquise as ações do Sind-UTE/MG no contexto de 
pandemia da Covid 19. O que esse sindicato tem feito como 
ação para as trabalhadoras e os trabalhadores? Qual o 
impacto dessas ações para os estudantes? O que você faria 
como alternativa nesse momento?”

Resposta para o PET de Sociologia:

“Não basta saber ler que Eva  viu a uva. É preciso 
compreender qual a posição que Eva ocupa em 
seu contexto social, quem trabalha para produzir 
a uva e quem lucra com esse trabalho.” 

Importante lembrar dos ensinamentos de 
Paulo Freire, sobretudo, no centenário de seu 
aniversário.

Quem preparou a apostila do Plano de Estudos foi 
a Secretaria de Estado da Educação e a pergunta 
que devemos fazer é qual a Tutela que pretende 
impor aos educadores e educandos. 

Podemos dizer que o Sind-UTE/MG tem cobrado 
insistentemente do governo do Estado o 
cumprimento da Lei do Piso Salarial Profissional 
Nacional (PSPN) e a nomeação de trabalhadores 
concursados, para ficar no cumprimento legal das 
questões salariais e educacionais.

Podemos salientar ainda que o Sind-UTE/MG luta 
pelo caráter público da Educação, laico, gratuito e 
de qualidade social, quando se posiciona contra a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 
do fim dos serviços públicos, contra os projetos 
“Somar”, de transferência do ensino médio para a 

iniciativa privada, e “Mãos Dadas”, de transferência 
do ensino fundamental para os municípios sem o 
debate transparente com a Comunidade Escolar.

Porém, há cerca de um ano e meio, a maior luta 
do Sind-UTE/MG é pela vida de trabalhadores/
as, estudantes e seus familiares ao denunciar 
a ausência de condições sanitárias adequadas 
e seguras para o retorno presencial às escolas 
e o alto risco que esse retorno antes de uma 
imunização da Comunidade Escolar implica. 
Portanto, o Sind-UTE/MG por 14 meses 
conseguiu, por meio de uma determinação do 
Tribunal de Justiça, proteger a vida de todos e 
todas e, em seguida, realizou uma brava e difícil 
greve sanitária.

Agora, por determinação judicial, o governo do 
Estado impõe o retorno presencial as escolas, mas, 
nos mantemos vigilantes e alertamos a sociedade 
sobre os riscos que ainda corremos diante de uma 
decisão precipitada de ensino híbrido, que nem 
atende as famílias e tão pouco é segura.

Eva viu, Ivo viu e Romeu finge que não vê!

Quem lucra com isso?


