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DE MUITO 
TRABALHO, 

LUTAS E 
INÚMERAS 

CONQUISTAS 
PARA A 

CATEGORIA 

MANOEL DIAS 
“Os técnicos representam 
uma peça fundamental 
na construção da 
grandeza nacional”

CAPACITAÇÃO 
Diretores do 
SINTEC-SP 
participam de curso 
de formação sindical

WILSON WANDERLEI VIERA 
“Nós sabemos fazer 
e esperar que os 
fatos aconteçam no 
momento certo”

COMEMORAÇÃO
Realizada em São Paulo, solenidade reúne 

líderes sindicais, parlamentares e centenas de 
técnicos, que colaboraram e ainda colaboram 
para a construção do movimento dos técnicos 

LANÇAMENTO
O Movimento dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014), livro 
que resgata, em fatos e imagens, a história do movimento, desde 
a fundação da ATESP, em agosto de 1979, até os dias atuais



PROFISSIONAL SÉRIO E COMPROMETIDO COM A 
QUALIDADE DO SEU SERVIÇO NÃO DEIXA DE EMITIR 
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
“Art. 1º – Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução 
de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 
sujeito à ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.”

• Valorização profissional
• Legitimidade do exercício profissional
• Segurança à sociedade
• Garantia aos contratantes e contratados 
• Fortalecimento da categoria  

Informação importante
De acordo com o art. 25 da Resolução 1025/2009 do CONFEA 
– Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, a ART poderá ser 
anulada quando: 
I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão 
insanáveis de qualquer dado da ART;
II – for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas 
e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do 
registro da ART;
III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas 
físicas ou jurídicas sem sua real participação nas atividades técnicas 
descritas na ART, após decisão transitada em julgado; 
IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida 
por outro profissional habilitado; 
VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço 
a ela relacionado.

Para mais informações, entre em contato com o SINTEC-SP –
Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Esta-
do de São Paulo, acessando o site www.sintecsp.org.br ou 
ligando para (11) 2823-9555.

Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo 

www.sintecsp.org.br

“Juntos, Somos mais Fortes!” 

CREANet: sistema online de cadastro de 
profissionais e emissão de ART do CREA-SP
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[  Editorial ]

Há quem diga que agosto é o mês do desgosto, de 
mau agouro. Muitos episódios tristes ajudaram, 
é verdade, a criar esse mito: o início da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914; as bombas atômicas detonadas 
sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945; o suicídio do 
presidente Getúlio Vargas e a construção do Muro de 
Berlim, em 1961; a morte do também presidente Juscelino 
Kubitschek, em 1976; enfim. 

Mau agouro que nada! Pura coincidência! Para 
nós, técnicos, agosto é mês de celebração; afinal, foi 
em 18 de agosto de 1979 que fundamos a ATESP 
– Associação Profissional dos Técnicos Industriais do 
Estado de São Paulo, fato que marca oficialmente o 
início do nosso movimento. Nesses 35 anos, temos 
muito a comemorar: regulamentação profissional, 
transformação de associações em sindicatos, fundação da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
realização de vários eventos e seminários, instituição 
do Dia Nacional do Profissional Técnico, mobilização 
pela aprovação do piso salarial da categoria, projeto do 
conselho próprio e outras benesses para que, cada vez mais, os técnicos se sintam 
prestigiados e valorizados no cenário socioeconômico e político nacional. 

Tantas conquistas merecem – e devem – ser documentadas para que nossos 
filhos e netos se orgulhem daquilo que realizamos – aliás, um dia os jovens de 
hoje ocuparão nossos lugares e continuarão esse trabalho. É para eles, também, 
que lançamos o livro  O Movimento dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014), 
homenageando os companheiros que iniciaram essa história, e outros que 
ajudaram a enriquecê-la. Cada um de nós faz parte dessa história. 

Reafirmando o nosso compromisso com a formação sindical, apoiamos a 
realização do Curso de Formação Sindical, organizado pela CNPL – Confederação 
Nacional das Profissões Liberais com o objetivo de expor questões administrativas 
da entidade e capacitar dirigentes para o desempenho de suas atividades sindicais. 

E para fechar mais uma edição de SINTEC-SP em Revista, apresentamos uma 
síntese da palestra sobre comunicação, proferida pelo conceituado jornalista Milton 
Jung. Sejamos, como ele mesmo diz, “simples, diretos e objetivos” em nossas ações, 
mas sempre comprometidos e focados naquilo em que acreditamos. 

E lembrem-se: “Juntos, Somos mais Fortes!”. 
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4 AÇÃO SINDICAL 
 Curso de Formação Sindical 
 Diretores do SINTEC-SP participam de curso de formação sindical, 
 em São Paulo

8 EVENTO  
 O Movimento dos Técnicos Industriais – 35 Anos (1979/2014) 
 Centenas de convidados participam da solenidade em comemoração aos 35 

anos do movimento dos técnicos; e cerimônia marca o lançamento do livro 
que resgata a história da categoria

 Homenagens 
 Convidados, dirigentes de entidades e demais autoridades são homenageados 

durante a solenidade

[  sumário ]
 Imagens 
 Sob olhos e câmeras atentas: momentos de compartilhamento e descontração

 Com a palavra, o ministro
 Manoel Dias, ministro do Trabalho, parabeniza os técnicos pelos 35 anos do 

movimento e reitera seu apoio para a criação do conselho próprio

16  COMUNICAÇÃO 
 Simples, direto e objetivo  
 Jornalista e radialista conceituado, Milton Jung ministra palestra sobre 

comunicação focando, também, a organização sindical 

18 OPINIÃO 
 A educação brasileira e o pragmatismo norte-americano
 Por Alceu Rosolino, Técnico Industrial em Eletrotécnica, ex-professor 

de ensino técnico, diretor do SINTEC-SP e autor de vários livros 
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Curso de 
Formação 
Sindical

“Aperfeiçoar e capacitar os representantes sindi-
cais para que possam conduzir as entidades 
aos melhores caminhos.” Em linhas gerais, 

esse é o objetivo do Curso de Formação Sindical que a 
CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais 
realiza em várias cidades brasileiras. Na capital paulista, 
o evento aconteceu nos dias 21 e 22 de agosto de 2014 
no Centro de Convenções do Braston Hotel São Paulo, 
com o apoio do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo e da 
FENTEC – Federação Nacional dos Técnicos Industriais, 
antecedendo a solenidade em comemoração aos 35 anos 
do movimento dos técnicos (ver página 8).  

Compuseram a mesa durante a abertura oficial dos tra-
balhos: Wilson Wanderlei Vieira, presidente do SINTEC-SP, 
FENTEC e 1º vice-presidente da CNPL; Efrén Delgado Var-
gas, diretor geral da UTAL – Universidad de los Trabajado-
res de America Latina; Maria Terezinha Oscar Govina�ki, 
vice-presidente da CNPL; e, posteriormente, Ricardo Patah, 
presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores. “É 
uma grande oportunidade para os líderes sindicais se posi-
cionarem frente aos novos desafios do nosso movimento”, 
discursou Wilson Wanderlei Vieira, enaltecendo a impor-
tância do evento e salientando que a CNPL é idealizadora na 
realização de cursos voltados para a capacitação sindical.

Ricardo Patah enfatizou a necessidade de uma aproxima-
ção dos sindicatos às questões relacionadas à política do país. 
“É fundamental que os sindicalistas tenham um posiciona-
mento político claro e definido”, resume, defendendo o plu-
ralismo sindical como ideal democrático e parabenizando os 

Curso de Formação Sindical: para saber 
um pouco mais sobre sindicalismo

Diretores do SINTEC-SP 
participam de curso de formação 

sindical, em São Paulo 

[  Ação Sindical ]

técnicos pela grandeza do movimento de 
mais de três décadas. 

A seguir, os temas que compõem o 
conteúdo do curso, com seus respectivos 
palestrantes: “História do Movimento 
Sindical Internacional” – Luiz Eduardo 
Gautério Gallo; “Momento Atual do 
Movimento Sindical Global” – André 
Santos; “A Construção do Artigo 8º da 
Constituição Federal” – André Santos 
e Zilmara Alencar; “Gestão Financeira: Principais Fontes 
de Custeio, Contribuição Sindical e o Papel da CNPL” 
– Francisco Antonio Feijó e Carlos Roberto Cordeiro Torres; 
“Gestão Financeira: Principais Fontes de Custeio, Contribui-
ção Sindical e Confederativa (Histórico)” – Zilmara Alencar; 
“Gestão Financeira: Principais Fontes de Custeio, Contri-
buição Assistencial (Negociações Coletivas) – Maria Cris-
tina Almeida; “Gestão Administrativa: Gestão do Sistema 
Confederativo, Gestão e Crescimento da Entidade Sindical” 
– Maria Terezinha Oscar Govina�ki e José Alberto Rossi; e 
“Conjuntura Econômica Brasileira” – Fernando Ferrari.

“História do 
Movimento 
Sindical 
Internacional”
Por Luiz Eduardo 
Gautério Gallo, assessor 
internacional da CNPL

Ampliação do modelo capi-
talista de produção, explo-

ração da mão de obra e a orga-
nização sindical como principal 
ator social pautaram a palestra 
de Luiz Eduardo Gautério Gallo, que apresentou uma 
breve contextualização da “História do Movimento Sindi-
cal Internacional”. Ex-presidente e atual assessor interna-
cional da CNPL – Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, o palestrante deu ênfase à atuação das entidades 
sindicais brasileiras no cenário internacional, citando o 
exemplo da própria CNPL e ressaltando a importância da 
inserção de outras entidades nesse contexto global. “Prati-
camente, o movimento dos técnicos acompanha parte do 
processo histórico de inserção da CNPL no movimento 
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Wilson Wanderlei Vieira, entre Efrén Delgado Vargas e 
Maria Terezinha Oscar Govinatzki
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Ricardo Patah: 
pluralismo sindical 

como ideal democrático
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sindical internacional”, afirma, destacando que cada vez 
mais as decisões são tomadas por organizações interna-
cionais. “Nós somos impactados por essas decisões, prin-
cipalmente advindas da OIT – Organização Internacional 
do Trabalho”, acrescenta. 

Num breve relato sobre a formação das centrais sindicais 
internacionais, ele cita a CMT – Confederação Mundial do 
Trabalho, de 1920, e a CIOSL – Confederação Internacional 
de Sindicatos Livres, de 1949, cuja fusão deu origem a CSI 
– Confederação Internacional Sindical, em 2006. 

Luiz Eduardo Gautério Gallo explicou também que a 
CNPL – única confederação brasileira que atua como central 
sindical – pode tirar proveito em função de suas filiações 
internacionais, angariando maiores condições de atuar em 
assuntos de grande importância, como liberdade de or-
ganização, reforma sindical, o papel social dos sindicatos, 
financiamento das entidades, desemprego, informalidade, 
entre outros aspectos. 

“Momento Atual 
do Movimento 
Sindical Global”
Por André Santos, 
assessor parlamentar 
do DIAP e da CNPL

Para chegar ao estágio do “Momento Atual do 
Movimento Sindical Global”, o palestrante André 

Santos apresentou uma recapitulação histórica do 
sindicalismo, desde o surgimento do movimento na 
Inglaterra, no século 19, motivado, principalmente, 
pela revolta dos trabalhadores com o sistema capi-
talista e a necessidade de uma união associativa. “O 
sindicalismo constitui um dos principais pilares da 
democracia; e o que buscamos é o estabelecimento 
de novos parâmetros de atuação das lideranças com o 
intuito de resgatar a importância histórica e social do 
movimento sindical”, emenda. 

Assessor parlamentar do DIAP – Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar e da CNPL – 
Confederação Nacional das Profissões Liberais, André 
Santos compôs também, em sua explanação, o “tripé” 
da organização sindical – direito à sindicalização, à ne-
gociação coletiva e direito de greve –; e da democracia 
– partidos políticos, imprensa e sindicatos.

Por fim, questionado sobre o papel da imprensa no 
segmento sindical, o palestrante é incisivo: “A imprensa 
é livre no contexto democrático, assim como os sindica-
tos são livres para criticar os jornalistas; porém, a im-
prensa não é livre quando afeta os nossos interesses”.

“A Construção do 
Artigo 8º da 
Constituição Federal”
Por André Santos 
e Zilmara Alencar, 
respectivamente 
assessor parlamentar 
e assessora jurídica 
da CNPL

De acordo com o artigo 
8º da Constituição Fe-

deral é livre a associação 
profissional ou sindical. Por 
gerar interpretações distin-
tas, no período pós-cons-
tituinte foram realizadas 
várias tentativas de reforma 
constitucional, a começar 
pelo Parecer nº 50, do então deputado federal Nelson 
Jobim (PMDB-RS); seguida pela PEC – Proposta de 
Emenda Constitucional 623/1998, durante o governo 
de Fernando Henrique Cardoso; e PEC 369/2003, du-
rante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No en-
tanto, de acordo com o assessor parlamentar André 
Santos que, em conjunto com a assessora jurídica da 
CNPL – Confederação Nacional das Profissões Libe-
rais, Zilmara Alencar, dissertou sobre “A Construção 
do Artigo 8º da Constituição Federal”, a iniciativa 
que prosperou é o decreto que regulamenta as cen-
trais sindicais – Lei nº 11.648/2008. “Estabeleceu-se 
uma maior institucionalização das centrais sindicais, 
que conquistaram o direito de participação em fó-
runs de trabalhadores, bem como representá-los em 
nível nacional”, explica. Quanto à influência parla-
mentar, ele esclarece que, embora seja absolutamente 
possível haver líderes sindicais vinculadas aos parti-
dos, os políticos não podem intervir nas decisões das 
centrais sindicais. 

Na sequência, Zilmara Alencar acrescentou que o 
momento é de reflexão e que liberdade sindical con-
siste no direito dos trabalhadores e empregados de se 
associarem livremente a um sindicato que represente 
sua atividade profissional. “Nossa concepção de or-
ganização sindical moldada de acordo com artigo 8º 
precisa ser revista, ou o que deve ser revista é a for-
ma de atuar?”, questiona a palestrante, citando uma 
pesquisa realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, realizada após a promulgação 
da Constituição de 1988, que apontava os sindicatos 
como principais agentes da conquista da democracia. 

André Santos: 
“O sindicalismo 
constitui um dos 
principais pilares 
da democracia”

André Santos e 
Zilmara Alencar: 

unicidade, pluralidade, 
contribuição, propostas 

de alteração da 
legislação e perspectivas 
do movimento sindical 

no novo cenário político 
institucional
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“Precisamos recuperar esse protagonismo perante a 
sociedade”, defende. 

Além de propostas de alteração da legislação, foram 
também expostas e debatidas diversas vertentes do sindica-
lismo, como unicidade, pluralidade, contribuição sindical e 
perspectivas futuras do movimento sindical no novo cená-
rio político institucional.  

“Gestão Financeira: 
Principais Fontes de 
Custeio, Contribuição 
Sindical e o Papel da CNPL”
Por Francisco Antonio Feijó e Carlos Roberto 
Cordeiro Torres, respectivamente tesoureiro 
geral e responsável pelo setor de arrecadação 
da contribuição sindical da CNPL 

Tesoureiro geral da CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, Francisco Antonio Feijó palestrou 

sobre “Gestão Financeira: Principais Fontes de Custeio, 
Contribuição Sindical e o Papel da CNPL”, destacando 
que desde que foi fundada, há mais de 60 anos, a entidade 
desempenha um papel importantíssimo de aproximação 
de sindicatos e federações ao sistema confederativo. “Na 
verdade, a CNPL é a primeira central brasileira, a congre-
gar todas as profissões liberais”, afirma. 

Dando continuidade à explanação de Francisco Antonio 
Feijó, Carlos Eduardo Cordeiro Torres, responsável pelo 
setor de arrecadação da contribuição sindical, explicou so-
bre o atual sistema de cobrança e fontes de custeio, sem as 
quais não é possível a manutenção financeira e o cumpri-
mento, por parte da CNPL, de seu papel de representação 
das entidades filiadas. 

Fundada em fevereiro de 1953, a CNPL dispõe atual-
mente de uma estrutura que representa dezenas de fede-
rações, centenas de sindicatos e milhões de profissionais 
liberais de todo o país. 

“Gestão Financeira: 
Principais Fontes de Custeio, 
Contribuição Sindical e 
Confederativa (Histórico)”

Por Zilmara Alencar, 
assessora jurídica do CNPL  

Depois de dissertar sobre o artigo 8º da 
Constituição Federal, a assessora ju-

rídica da CNPL – Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, Zilmara Alencar, 
retornou à sessão de palestras com o tema 
“Gestão Financeira: Principais Fontes de 
Custeio, Contribuição Sindical e Confe-
derativa (Histórico)”, remetendo ao De-
creto-Lei nº 2.377/1940, que “dispõe sobre o pagamento e a 
arrecadação das contribuições devidas aos sindicatos pelos 
que participam das categorias econômicas ou profissionais 
representadas pelas referidas entidades”, assinado pelo 
então presidente da República Getúlio Vargas.

As portarias editadas pelo MTE – Ministério do Tra-
balho e Emprego, que dispõem sobre o recolhimento e 
distribuição das contribuições, bem como dos procedi-
mentos para atualização dos dados das entidades de re-
gistro sindical no CNES – Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais, também foram abordados pela palestrante, que 
mencionou, inclusive, os contornos constitucionais e legais 
da organização sindical brasileira, como liberdade – direito 
do trabalhador de se associar livremente a um sindicado 
– e unicidade – proibição, expressa em lei, da existência de 
mais de um sindicato na mesma base de atuação.

Por fim, Zilmara Alencar esclareceu alguns pontos ain-
da dúbios sobre os profissionais liberais, habilitados em 
cursos técnicos ou universitários para o exercício de suas 
funções; ou seja, classificados como categorias diferencia-
das, representadas por seus respectivos sindicatos. No caso 
dos técnicos, quem os representa é o SINTEC-SP.

“Gestão Financeira: Principais Fontes 
de Custeio, Contribuição Assistencial 
(Negociações Coletivas)”

Por Maria Cristina Almeida, 
assessora jurídica da CNPL  

Após Carlos Alberto Schmi� de Azevedo e Wilson 
Wanderlei Vieira, respectivamente presidente e 1º 

vice-presidente da CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais, recepcionarem os participantes no se-
gundo dia do Curso de Formação Sindical, Maria Cristina 
Almeida palestrou sobre “Gestão Financeira: Principais 

Francisco Antonio Feijó e Carlos Roberto Cordeiro 
Torres: fontes de custeio, contribuição sindical e o papel 
representativo da CNPL
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Fontes de Custeio, Contribuição Assis-
tencial (Negociações Coletivas)”.

Diante da abordagem dos aspectos 
financeiros das entidades, a palestrante 
fez menção às intervenções – contestadas 
pelos sindicatos e centrais sindicais – do 
MPT – Ministério Público do Trabalho 
na contribuição assistencial. “Primeira-
mente essa contribuição era garantida 
somente em sentenças normativas; 
posteriormente, passou também às con-
venções coletivas”, declara a assessora 
jurídica da CNPL, esclarecendo que a 
contribuição assistencial é consequência direta da nego-
ciação coletiva e necessária para o custeio financeiro das 
entidades sindicais.

Também, segundo a palestrante, da negociação coletiva 
resulta o acordo coletivo ou a convenção coletiva de traba-
lho. “Enquanto que o acordo coletivo é celebrado entre a en-
tidade sindical e a empresa, na convenção coletiva as regras 
valem para toda a categoria abrangida pelos sindicatos”, 
explica, acrescentando que uma convenção coletiva tem 
validade máxima de dois anos.

Na eventualidade de não haver acordo para formalizar 
uma convenção coletiva, as partes poderão instaurar o dissí-
dio coletivo junto ao TRT – Tribunal Regional do Trabalho. 

“Gestão Administrativa: Gestão do 
Sistema Confederativo, Gestão e 
Crescimento da Entidade Sindical”

Por Maria Terezinha Oscar Govina�ki 
e José Alberto Rossi, respectivamente 
vice-presidente e secretário geral da CNPL  

Maria Terezinha Oscar Govina�ki e José Alberto Rossi, 
respectivamente vice-presidente e secretário geral da 

CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais, pa-
lestraram sobre “Gestão Administrativa: Gestão do Sistema 
Confederativo, Gestão e Crescimento da Entidade Sindical”, 
focando, sumariamente, a história do movimento sindical 
em âmbito internacional e nacional. “Queremos que o líder 
conheça o papel da CNPL no mundo sindical, bem como 
a nossa visão sobre a política econômica atual e seus refle-
xos sobre o movimento”, resume a palestrante, apontando 
aspectos importantes para o crescimento de uma entidade, 
com ênfase no autofinanciamento, nas negociações coletivas 

e na comunicação. Para atingir esses 
objetivos, ela enumera alguns tópicos 
indispensáveis: qualificação do diri-
gente sindical, aumento do quadro 
de filiados, assessorias adequadas e 
sustentação financeira.  

Em suas considerações, José Alber-
to Rossi mencionou um assunto recorrente entre os técni-
cos: o desmembramento da categoria do Sistema CONFEA/
CREA e a criação do conselho próprio. Para elucidar as dife-
renças entre conselhos de profissão e sindicatos, ele aponta: 
“Conselhos são autarquias federais fiscalizadoras do exer-
cício profissional, enquanto que sindicatos são associações 
civis; ambos sem fins lucrativos”, diz, acrescentando que os 
conselhos defendem a sociedade dos maus profissionais e 
os sindicatos defendem suas respectivas categorias. 

Além dos sindicatos, completam a estrutura sindical 
brasileira: as federações, que representam os sindicatos; 
e as confederações, que representam as federações. 

“Conjuntura Econômica 
Brasileira”
Por Fernando Ferrari, 
professor da UFRGS e 
pesquisador do CNPq

Para finalizar o ciclo de 
palestras do Curso de 

Formação Sindical, Fernando Ferrari, professor da UFRGS 
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador 
do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico, dissertou sobre a “Conjuntura Econô-
mica Brasileira”. Os impactos da recessão, consequência da 
crise financeira mundial desencadeada nos Estados Unidos 
na última década; a persistência da inflação em virtude da 
desaceleração do crescimento; e as perspectivas futuras pau-
taram sua palestra.  

Por que a economia desacelerou e a inflação persiste? Em 
seu ponto de vista, por problemas estruturais, como escas-
sez de oferta de trabalho, baixa produtividade e questões 
de infraestrutura; problemas de demanda – ou, crescimento 
alicerçado em consumo e volatilidade da política econômica 
–; e deterioração do cenário externo, ocasionado pela desace-
leração econômica de nações como a China, Estados Unidos, 
Argentina e os países da zona do euro. No que tange à infla-
ção, ele aponta como principal causa os choques internos e 
externos, tais como aumento dos preços internacionais das 
commodities e a desvalorização cambial. 

Ainda, de acordo com o professor, independente do 
resultado das eleições presidenciais, a situação econômica 
brasileira não tende a se alterar em curto prazo.

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo e Wilson Wanderlei 
Vieira abrem o segundo dia do curso de formação 
sindical, em São Paulo

Maria Cristina 
Almeida: fontes 

de custeio, 
contribuição 
assistencial e 
negociações 

coletivas 

Maria Terezinha Oscar 
Govinatzki e José 

Alberto Rossi: gestão do 
sistema confederativo e 
crescimento da entidade

Fernando Ferrari: desafios, 
perspectivas e proposições 
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O Movimento dos 
Técnicos Industriais 

35 Anos (1979/2014)

Centenas de 
convidados participam 

da solenidade em 
comemoração aos 35 

anos do movimento dos 
técnicos; e cerimônia 
marca o lançamento 

do livro que resgata a 
história da categoria

“A história é testemunha do passado, luz da ver-
dade, vida da memória, anunciadora de tem-
pos antigos”, propagou o fi lósofo e político 

Marco Túlio Cícero – em latim, Marcus Tullius Cícero –, 
uma das mentes mais versáteis do pensamento greco-ro-
mano do período antecedente à Era Cristã. E centenas de 
participantes – dirigentes sindicais, parlamentares, estu-
dantes e, claro, técnicos – foram testemunhas, no dia 22 de 
agosto de 2014, de um evento histórico: a solenidade em 
comemoração aos 35 anos do movimento dos técnicos, re-

[  EVENTO ]

alizada pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Indus-
triais de Nível Médio do Estado de São Paulo e FENTEC 
– Federação Nacional dos Técnicos Industriais no Centro 
de Convenções do Braston Hotel São Paulo. 

Dos livros de fi losofi a para o mundo contemporâneo, 
quem deu as boas vindas aos participantes foi o anfi trião 
Wilson Wanderlei Vieira: “É uma satisfação recebê-los 
nesse momento em que completamos 35 anos de história, 
e eu me orgulho muito de fazer parte desse movimento 
desde o início”, disse o presidente do SINTEC-SP e da 
FENTEC, antes de passar a palavra aos componentes da 
mesa: Vicente Paulo da Silva, popularmente conhecido 
como Vicentinho, deputado federal (PT-SP); Canindé 
Pegado, secretário geral da UGT – União Geral dos Tra-
balhadores; Meiby Jeanine Martins Lima, diretora execu-
tiva da FENET – Federação Nacional dos Estudantes em 
Ensino Técnico; António Matos Cristóvão, presidente do 
CIFOTIE – Centro Internacional de Formação dos Traba-
lhadores da Indústria e Energia; Ricardo Nerbas, presi-
dente da OITEC – Organização Internacional dos Técni-
cos; Julio Torales, presidente da OITEC-Paraguai; Miguel 
Morales, presidente da OITEC-Argentina; Carlos Alberto 
Schmi�  de Azevedo, presidente da CNPL – Confederação 
Nacional das Profi ssões Liberais e, posteriormente, Rafael 
Galvão, diretor nacional de qualifi cação do MTE – Minis-
tério do Trabalho e Emprego, representando o ministro 
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De 1979 a 2014: 35 anos de união, lutas e inúmeras conquistas para os técnicos

Manoel Dias que, por compromissos de agenda, anteci-
pou sua participação no evento. “Os técnicos represen-
tam uma peça fundamental na construção da grandeza 
nacional. Esse evento é importantíssimo, pois nós temos 
que aperfeiçoar constantemente o movimento sindical. 
Nossas discussões e avanços têm que ser contínuos, pois 
a evolução é permanente e o sindicalismo constitui um 
movimento histórico”, discursou (ver página 15), receben-
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do uma placa comemorativa em reconhecimento ao seu 
apoio e comprometimento pela valorização profi ssional 
da categoria. “Desde que levantamos nossa bandeira há 
35 anos pela criação do conselho próprio, praticamente 
nos reunimos com todos os ministros do Trabalho; e o 
único que se sensibilizou e compreendeu a nossa causa 
foi o ministro Manoel Dias”, relembra Wilson Wanderlei 
Vieira.

Manoel Dias: 
“Os técnicos 
representam 

uma peça 
fundamental 

na construção 
da grandeza 

nacional”
Wilson Wanderlei Vieira entrega ao ministro do Trabalho, 

Manoel Dias, uma placa pela participação no evento
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Em seu discurso, o deputado fe-
deral Vicentinho explicou a etimo-
logia da palavra “companheiro”, 
que deriva da expressão latina cum 
panis e signifi ca compartilhar o pão. 
“Paz, saúde, alegria e vida longa ao 
movimento”, deseja o parlamentar, 

ressaltando seu apoio pelo desmembramento dos téc-
nicos do Sistema CONFEA/CREA. “Com a experiência 
impar de seus dirigentes, a categoria tem plenas con-
dições de ter e gerir um conselho próprio; e eu estou à 
disposição no Congresso Nacional”, emenda. 

“Paz, saúde, alegria e vida longa ao movimento”
Vicentinho / Deputado federal do PT-SP

Representando a UGT, Canindé Pegado explicou a 
necessidade dos sindicatos se fi liarem às centrais sindicais 
para representarem, com mais efi cácia, suas respectivas 
categorias. “Com os mais de 10 mil sindicatos do país, 
cerca de 8,2 milhões de trabalhadores são fi liados às cen-
trais”, assegura, agradecendo o apoio do SINTEC-SP e da 
FENTEC e parabenizando os envolvidos pela histórica 
marca conquistada. “Eu me sinto totalmente satisfeito e 
parabenizo os técnicos pelos 35 anos 
de luta pela organização sindical da 
categoria. Contem sempre conosco 
em qualquer decisão a ser tomada”, 
compromete-se. 

“Contem sempre conosco em 
qualquer decisão a ser tomada”
Canindé Pegado / Secretário geral 
da UGT 

Debutante nos eventos técnicos, a jovem Meiby Jeanine 
Martins Lima causou excelente impressão com sua clareza 
de opinião, saudando especialmente as mulheres e desta-
cando o papel do SINTEC-SP no apoio à formação técnica, 
essencial para os estudantes brasileiros trilharem um bom 
caminho profi ssional. “Orgulho-me por estudar em escola 
técnica”, sintetiza, acrescentando que a constituição de um 
conselho próprio trará também grandes benefícios aos es-

tudantes. “Com todo o respeito, essa luta é ainda 
mais importante para os alunos de escolas técnicas 
do que aos dirigentes; pois, garantirá crescimento 
ao setor e reconhecimento da importância dessa 
categoria perante a sociedade”, justifi ca.  

“Orgulho-me por estudar em escola técnica”
Meiby Jeanine Martins Lima / Diretora 
executiva da FENET

Um abraço fraterno aos brasilei-
ros e, em especial, ao amigo Wilson 
Wanderlei Vieira, que deu início, na 
década de 1970, ao movimento sin-
dical dos técnicos. Essa foi a tônica 
do discurso do português António Matos Cristóvão, que 
também defendeu a necessidade dos técnicos terem seu 
próprio conselho de profi ssão. “Vocês têm o nosso pleno 
apoio em tudo que, modestamente, possamos contribuir 
com a nossa experiência e conhecimento. Para nós, portu-
gueses, é uma grande honra participar desse momento tão 
importante da história dos técnicos”, enfatiza. 

“É uma grande honra participar desse momento tão 
importante”
António Matos Cristóvão / Presidente do CIFOTIE 

Enfático, Ricardo Nerbas fez uma recapitulação históri-
ca para, segundo ele, demonstrar como o movimento dos 
técnicos chegou ao patamar em que hoje se encontra. “Em 
1909, o presidente Nilo Peçanha propiciou um salto de 
modernidade no país com a criação das primeiras escolas 
técnicas nos moldes que conhecemos atualmente”, cita, 
dando um salto no tempo até 1979, quando um grupo de 
técnicos paulistas fundou a ATESP – Associação Profi ssio-
nal dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, ala-
vancando o surgimento de outras entidades organizativas. 
“Quero, nesse momento de comemoração, parabenizar o 
companheiro Wilson Wanderlei Vieira por sua luta para 
tornar possível esse movimento e des-
pertar nossa paixão pela causa; afi nal, 
nós somos apaixonados pelo que faze-
mos e defendemos”, declara. 

“Nós somos apaixonados pelo que 
fazemos e defendemos”
Ricardo Nerbas / Presidente da OITEC

A beleza das mulheres, a riqueza arquitetônica e a 
importância do país no cenário sociopolítico e econômico 
sul-americano foram lembrados por Julio Torales em seu 
discurso inicial, acompanhado de muitos elogios aos pre-
cursores do movimento dos técnicos. “Não posso deixar 
de citar e cumprimentar o companheiro Wilson Wanderlei 
Vieira, um ícone que representa tão dignamente a cate-
goria. Com mãos fi rmes, ele iniciou essa história, acredi-
tando no setor técnico e compartilhando conosco tantas 

conquistas”, enaltece. 

“Wilson Wanderlei Vieira: um ícone que 
representa tão dignamente a categoria”
Julio Torales / Presidente da OITEC-Paraguai 
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Para Miguel Morales, o movi-
mento dos técnicos representa a 
força de homens e mulheres que 
decidiram se unir em favor da 
organização sindical da classe e 
pelo direito ao exercício profi ssio-
nal. “Graças ao espírito de união 
e amor fraterno existente entre as 
nações vizinhas, é que podemos 

compartilhar momentos tão importantes”, destaca, de-
fendendo a socialização da política internacional para 
que os técnicos trabalhem livremente em qualquer um 
dos países que integram a OITEC. 

“Graças ao espírito de união, podemos compartilhar 
momentos tão importantes”
Miguel Morales / Presidente da OITEC-Argentina  

Virtudes como comprometimento, força de vontade 
e, principalmente, integração foram enfatizadas por 
Carlos Alberto Schmi�  de Azevedo, que vê o movimen-
to dos técnicos como a consolidação de um trabalho que 
continuará gerando benefícios para milhares de profi s-
sionais. “Sem dúvidas, esses 35 anos só foram possíveis 

graças à união de todos os técnicos. 
Como diz o slogan, juntos vocês se 
tornam mais fortes a cada dia e ainda 
obterão muitas e muitas conquistas”, 
prevê. 

“Esses 35 anos só foram possíveis 
graças à união de todos os técnicos”
Carlos Alberto Schmi�  de Azevedo / 
Presidente da CNPL 

Representando o ministro do trabalho Manoel Dias, 
Rafael Galvão destacou a mobilização e a articulação 
dos envolvidos para o encaminhamento, ao Congresso 
Nacional, do projeto de desmembramento dos técnicos 
do Sistema CONFEA/CREA. “Se nessa luta, eventu-
almente, sobrarem dois aliados, certamente serão as 
centrais sindicais e o MTE. Portanto, 
tenham em nós do ministério um 
forte aliado em defesa das causas da 
categoria”, garante, homenageando 
os técnicos e enfatizando que a luta é 
de todos e para toda a sociedade. 

“Tenham em nós do ministério 
um forte aliado em defesa de 
suas causas”
Rafael Galvão / Diretor do MTE 

“Vamos acompanhar uma 
pequena história, começando 
com uma frase do presidente 
Nilo Peçanha, de 1909: ‘O Brasil 
de ontem saiu das academias, 
o Brasil de amanhã sairá das 
ofi cinas’”, discursou Wilson 
Wanderlei Vieira anunciando 
o lançamento do livro O Movi-
mento dos Técnicos Industriais – 35 
Anos (1979/2014). “O processo de 
desenvolvimento dessa obra foi 
extremamente minucioso, obri-
gando-nos a recorrer a intensas 
pesquisas bibliográfi cas, acervos 
de fotos, documentos e informa-
ções, além de muitos e-mails, cobranças e narrativas de 
companheiros que estão conosco desde o início”, explica. 
Cronologicamente, dois telões exibiam imagens alusivas 
ao movimento, acompanhando seu discurso. “Não é 
fácil resgatar 35 anos de história em 224 páginas, mas 
nós procuramos contemplar todos os companheiros que 
participaram dessa luta ao longo das décadas”, acrescen-
ta, parafraseando uma frase que sintetiza perfeitamente 
uma das principais virtudes dos técnicos: a paciência: 
“Eu admiro aquele que sabe que entre o ‘plantar e colher’ 
existe o ‘regar e esperar’. E nós sabemos fazer e esperar 
que os fatos aconteçam no momento certo”, conclui.

No público, entre os convi-
dados, estavam também Fran-
cisco Kurimori e José Eduardo 
de Paula Alonso, respectiva-
mente presidente licenciado 
e inspetor do CREA-SP – Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de 
São Paulo. 

Wilson Wanderlei 
Vieira: “Eu admiro 

aquele que sabe 
que entre o ‘plantar 

e colher’ existe o 
‘regar e esperar’”

Lançamento do livro 
O Movimento dos 
Técnicos Industriais – 
35 Anos (1979/2014)
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Homenagens Convidados, dirigentes de entidades e demais 
autoridades são homenageados durante a solenidade

HOMENAGENS AOS COMPONENTES DA MESA E OUTROS COMPANHEIROS_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vicentinho (PT-SP) Canindé Pegado (UGT)
Meiby Jeanine Martins Lima 

(FENET)
António Matos Cristóvão 

(CIFOTIE)

Ricardo Nerbas (OITEC) Julio Torales (OITEC-Paraguai) Miguel Morales (OITEC-Argentina)

Carlos Alberto Schmitt 
de Azevedo (CNPL) Rafael Galvão (MTE) Luis Améndola (OITEC-Argentina)

Marcos Antonio Borges 
(SINTEC-SP), por sua 

relevante contribuição e 
participação no movimento

José Avelino Rosa 
(SINTEC-SP), por presidir a 
assembleia de fundação 

da ATESP, em 1979

Pedro Carlos Valcante e 
Gilberto Takao Sakamoto, por 

integrarem a primeira diretoria 
do SINTEC-SP (1987/1990)

Lino Gilberto da Silva e Shogoro Akamine, por integrarem 
a primeira diretoria da FENTEC (1989/1992)
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HOMENAGENS A WILSON WANDERLEI VIEIRA_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ricardo Nerbas 
(SINTEC-RS) 

Carlos Alberto Schmitt de 
Azevedo e Maria Terezinha 

Oscar Govinatzki (CNPL)
Benedito Carlos de 
Souza (SINTEC-SP)
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Nilson da Silva Rocha e 
Deise Lopes Carvalho 

(FENTEC) 

Rubens dos Santos e 
José Tadeu Aguiar Pio 

(ATEESP)
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HOMENAGENS AOS SINTECS_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundadores da FENTEC: SINTEC-ES, 
SINTEC-SC, SINTEC-PR, SINTEC-SP, 

SINTEC-RS e SINTEC-SE 

SINTEC-AL: Maria 
Amélia Calheiros e 
José Carlos da Silva 
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SINTEC-CE: Francisco 
Teônio da Silva

SINTEC-DF: Wellington Siqueira de 
Medeiros, Iracy Vieira Santos Silvano, 
Francisco José Vasconcelos Zaranza, 

Ronaldo Ferreira dos Santos e 
Luzimar Pereira da Silva

SINTEC-ES: Kepler 
Daniel Sérgio Eduardo

SINTEC-GO: 
Luis Roberto Dias

SINTEC-MG: Nilson 
da Silva Rocha

SINTEC-MS: 
Armando Veronese

SINTEC-MT: Marcelo 
Martins Cestari

SINTEC-PB: 
João Alves Casado

SINTEC-PE: Jessé 
Barbosa Lira

SINTEC-PI: Laurindo Peixoto Ezequiel, 
Cirila Borges e Wolteres Alencar Miranda

SINTEC-PR: Solomar 
Pereira Rockemback

SINTEC-RJ: Antonio Jorge Gomes, Hélio Cesar 
de Azevedo, Ricardo Francisco Reis, Sirney 
Braga e Carlos Eduardo Giesteira Macedo

SINTEC-RN: Gilvan Nunes Soares, 
Manoel Jusselino de Almeida e 
Silva e Francismar Alves Rocha

SINTEC-RS: 
Ricardo Nerbas 

SINTEC-SC: José 
Carlos Coutinho

SINTEC-SE: Roberto 
Santos Sampaio 

HOMENAGENS EM FAMÍLIA_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wilson Wanderlei Vieira homenageia os filhos e é homenageado por eles: Wilson Wanderlei Vieira Junior, Rosangela Alice Vieira, 
Roberto Carlos Vieira, Amanda Dantas Vieira, Gabriel Dantas Vieira e Giovanna Moura Vieira
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SINTEC-SP: Wilson 
Wanderlei Vieira
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Imagens
Sob olhos e câmeras 

atentas: momentos de 
compartilhamento e 

descontração
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Com a palavra, o ministro
Manoel Dias, ministro do 
Trabalho, parabeniza os 
técnicos pelos 35 anos do 
movimento e reitera seu 
apoio para a criação do 

conselho próprio

Saúdo o amigo Wilson Wanderlei Vieira [presi-
dente do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São 

Paulo e da FENTEC – Federação Nacional dos Téc-
nicos Industriais] e os demais dirigentes técnicos 
pelo que vocês fazem em defesa da categoria e da 
sociedade brasileira, um trabalho fundamental para 
a conclusão do relatório do desmembramento e da 
proposta do conselho próprio. Saliento que eu não 
fiz nada além de cumprir o meu dever; orgulho-me 
disso e espero que estejam satisfeitos. 

O projeto encontra-se na Casa Civil e o nosso com-
promisso só termina quando o levarmos ao Congres-
so Nacional; e eu acredito que não haverá grandes 
dificuldades, porque já se constituiu um consenso e, 
a meu ver, não acarreta em prejuízo aos interesses de 
outros órgãos. 

De fato, os técnicos representam uma peça funda-
mental na construção da grandeza nacional. Esse evento 
é importantíssimo, pois nós temos que aperfeiçoar cons-
tantemente o movimento sindical. Nossas discussões e 
avanços têm que ser contínuos e permanentes, pois a 

evolução é permanente e o sindicalismo constitui um 
movimento histórico.

Embora vivamos uma economia globalizada, a 
atividade sindical não é globalizada. Os direitos e as 
conquistas da classe trabalhadora somente são obtidos 
por intermédio do trabalho, da pressão, do movimento, 
da organização e da politização do segmento. Por isso, é 
importante que os trabalhadores deixem de ser apenas 
participantes e se transformem em protagonistas para a 
construção da nossa riqueza, e em agentes para a forma-
ção de políticas públicas. Ao participarem e descobrirem 
o que o sindicalismo representa num contexto geral, 
certamente o governo os ouvirá.  

Getúlio Vargas, que faleceu há 60 anos, foi o grande 
formulador de políticas públicas no país, tanto que não 
tinha nem um mês de governo quando criou o Ministério 
do Trabalho. Já que fundamentalmente a Constituição 
Federal garante a livre organização sindical, o sindica-
lismo tem que ser fortalecido sem sofrer intervenções, 
principalmente do ministério público; porém, as enti-
dades devem estar devidamente capacitadas para de-
fender os direitos dos trabalhadores brasileiros. 

Para fi nalizar, quero ressaltar que a luta dos téc-
nicos pela criação do conselho continua, bem como 
reiterar meu apoio para que o projeto seja encami-
nhado ao Congresso Nacional. É lá que as leis são 
aprovadas e as decisões são tomadas. E nada mais 
importante para o trabalhador do que a democracia; 
afi nal, para haver democracia, tem que ter parla-
mento e voto – poder imensurável de mudança e 
revolução democrática.

“É importante que 
os trabalhadores 
deixem de 
ser apenas 
participantes e 
se transformem 
em protagonistas 
para a construção 
da nossa riqueza, 
e em agentes para 
a formação de 
políticas públicas”

Manoel Dias: “Nosso compromisso só termina quando 
levarmos o projeto ao Congresso Nacional”
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[  Comunicação ]

Jornalista e radialista 
conceituado, Milton Jung 

ministra palestra 
sobre comunicação 
focando, também, a 

organização sindical

ISIS R
O
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R
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Jornalista, radialista e palestrante, Milton Jung conhece 
muito bem as vertentes da comunicação. Natural de 
Porto Alegre (RS), ele já trabalhou nos mais diferentes 

meios de imprensa – jornal, rádio, televisão, internet – até 
“ancorar” na rádio CBN, onde atualmente apresenta o Jor-
nal da CBN e Mundo Corporativo. Nunca foi político, mas a 
política pauta sua carreira profi ssional, tanto que idealizou 
o projeto Adote um Vereador, com o objetivo de incentivar 
o cidadão a acompanhar as atividades dos parlamentares 
– apesar do título, vale também para deputados e senado-
res – fi scalizando e cobrando ações e medidas de interesse 
social. Como escritor, produziu Conte sua História de São 
Paulo, fruto do quadro homônimo do programa CBN São 
Paulo; e Jornalismo de Rádio, uma espécie de manual com 
orientações práticas sobre radiojornalismo. 

No encerramento do Curso de Formação Sindical e 
antecedendo a solenidade em comemoração aos 35 anos 
do movimento dos técnicos, Milton Jung, convidado do 
SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível 
Médio do Estado de São Paulo e da FENTEC – Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais, dissertou sobre comuni-
cação para um público que, em momento algum, mostrou-
se entediado ou desinteressado – aliás, como acontece em 

Milton Jung: “A comunicação é fundamental em 
todos os processos interpessoais”

Simples, 
direto e 
objetivo

algumas palestras. Pelo contrário, com situações cômicas 
do cotidiano jornalístico, sua explanação desperta a atenção 
e não deixa ninguém com semblante de sono, tão comum 
após o almoço. E ele fala muito! Entretanto, se no futebol 
a expressão “fala muito” transformou-se em jargão para 
caracterizar o sujeito que reclama constantemente com a 
arbitragem, na comunicação o “falar muito” constitui uma 
virtude que denota competência e dinamismo. “Temos que 
ser breves nas mensagens que transmitimos”, aconselha, ao 
som da música Seja Breve, de Noel Rosa, à qual ele se refere 
como hino da boa comunicação em qualquer situação. 

E qual é a ligação entre comunicação e organização 
sindical? Total, de acordo com o palestrante. “A comuni-
cação é fundamental em todos os processos interpessoais. 
Minha meta, aqui, é demonstrar o quanto é possível ser 
efi ciente em suas ações sindicais, fazendo com que as 
mensagens transmitidas aos seus liderados, às empresas 
e até ao parlamento tornem-se relevantes”, explica, com 
uma ressalva diante do estratosférico número de novas 
informações criadas por segundo: “É cada vez mais difícil 
ser relevante diante da velocidade e desse cenário total-
mente afogado de informações”.  

Para exemplifi car como situações banais podem, even-
tualmente, tornarem-se relevantes, ele cita o episódio do 
pão de queijo, movimento estudantil desencadeado há 
alguns anos num colégio de São Paulo contra o aumento 
dos preços da cantina. Com ares de manifestação política, 
o fato ganhou destaque nos noticiários como um dos as-
suntos mais discutidos nas redes sociais em todo o país. 
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“Por isso, nós temos que trabalhar a comunicação de 
maneira efi ciente”, emenda, apontando três elementos 
fundamentais: conhecimento, habilidade e atitude. 

Ética profi ssional, checagem adequada das fontes e 
credibilidade também foram destacadas pelo palestrante 
como aspectos importantes para uma comunicação efi -
ciente e segura. Quanto à ética – ou no caso específi co, a 
antiética –, ele cita uma célebre frase do polêmico e irreve-
rente Dr. Gregory House, do seriado House, M.D.: “É uma 
verdade básica da condição humana que todo mundo 
mente. A única variável é sobre o quê”. 

Enfi m, como se elabora um bom processo de comu-
nicação? Primeiramente, com planejamento e foco nas 
mensagens principais; depois, ilustrando com números, 
imagens e dados relevantes; e, fundamentalmente, ade-
quando a linguagem ao público receptor, expressando 
com clareza para ser compreendido. “Devemos ser sim-
ples, diretos e objetivos”, receita, novamente recorrendo 
a uma manifestação popular: contra o aumento da passa-
gem de ônibus nas principais capitais brasileiras. 

Pioneiro em estudos sobre linguagem corporal, o ira-

niano Albert Mahrabian aponta que a comunicação in-
terpessoal obedece à seguinte proporção: 7% (somente 
palavras), 38% (com entonação de voz) e 55% (com ges-
tos, expressões e postura). A basear-se pelas pesquisas 
do renomado psicólogo e professor emérito da UCLA 
– Universidade da Califórnia, Milton Jung sabe dosar 
muito bem essas estatísticas.

Noel Rosa: “Seja breve, seja breve”, hino da boa 
comunicação segundo o palestrante  

Revolta do pão de queijo: como uma situação 
banal pode se tornar relevante 

Dr. House: “É uma verdade básica da condição 
humana que todo mundo mente”

Manifestação contra o aumento da passagem de 
ônibus: mensagem simples, direta e objetiva 

Albert Mehrabian: pioneiro em estudos sobre 
linguagem corporal 
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A educação brasileira 
e o pragmatismo 

norte-americano
Em 1878, o filósofo 

norte-americano 
Charles Sanders 

Peirce interpretou o termo 
pragmatismo como a 
função do pensamento 
que consiste em produzir 
hábitos de ação, de forma 
que as concepções do 
homem sejam atingidas 
somente se considerarem 
os efeitos susceptíveis de 
alcance prático. Trata-se, 
portanto, de uma visão 
diferente dos antigos 
filósofos gregos como 
Aristóteles, Sócrates, Platão, Heron; ou dos modernos como 
Hegel, Kant, Schopenhauer, Fitch e outros – embora alguns 
da escola jônica de Tales de Mileto advogassem o contrário, 
isto é, defendendo a experiência como fator mais importante 
que a reflexão. É nessa linha filosófica que o também norte-
americano William James propagou o pragmatismo do 
contemporâneo Charles Sanders Peirce, com a justificativa 
de estar cansado das filosofias europeias e da metafísica. 
No entanto, quem mais aplicou essa doutrina filosófica 
foi outro norte-americano, John Dewey, ao provar que o 
aprendizado prático revoluciona conceitos e técnicas, e que o 
desenvolvimento é mais eficaz do que somente a teoria. 

No Brasil, o pragmatismo se manifestou em 1930 
com o fim da República Velha, quando Francisco Luís 
da Silva Campos, então ministro da Educação e Saúde, 
criou o conceito de Escola Nova com base no sistema 
educacional norte-americano. Inaugurada em 1936, a 
USP – Universidade de São Paulo, primeira universidade 
brasileira, proporcionava cursos de licenciatura para 
substituir os normalistas no magistério dos cursos 
primários e ginasiais, ministrados por professores 
vindos da Europa – o mesmo acontecia com a medicina, 
agronomia, engenharia e o direito.  

Em 1946, curiosamente as escolas técnicas industriais 
e agrícolas, que ministravam cursos com base na teoria 
do pragmatismo – ênfase na aula prática – tiveram suas 
atribuições como profissionais liberais anuladas para, 
naturalmente, não concorrerem no mercado de trabalho 
com os cursos universitários. Contudo, sua extinção não 

era conveniente, visto que o “chamado” nível superior, 
embora se dizendo pragmático, continuava formando 
profissionais com grande embasamento teórico, mas 
pouco prático. 

Embora nada tenham a ver com o pragmatismo, nessa 
linha de procedimento foram praticamente extintos os 
chamados liceus de artes e ofícios e os cursos de bacharel 
dos ginásios enciclopédicos. Quanto aos cursos normais, 
a Lei nº 5.692/1971, também chamada de Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, transformou-os em cursos 
de magistério para o ensino primário e fundamental; 
porém, extintos uma década mais tarde, assim como 
também a docência nos seus próprios cursos formativos 
de técnicos – denominados de 2º grau ou nível médio. 

Mantido pelo comércio e indústria, o Sistema S – 
composto pelo SENAI, SESI, SENAC e SESC – 
continuou formando profissionais aptos para atuarem 
nas duas vertentes; e a regulamentação da Lei nº 
5.524/1968 pelo Decreto nº 90.922/1985 restabeleceu aos 
técnicos a condição de profissionais liberais. 

Apesar das dificuldades de implantação, o 
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego, criado pelo governo federal em 
2011, é uma experiência extremamente válida; porém, 
somente o tempo demonstrará sua eficácia. Se tudo der 
certo – e estamos na torcida –, que o programa faça com que 
o controle e a fiscalização desses egressos se façam por um 
conselho próprio de profissionais técnicos, diplomados com 
a prerrogativa de pertencerem ao ensino pragmático. 

Ex-professor de 
ensino técnico, 
Alceu Rosolino é 
Técnico Industrial 
em Eletrotécnica, 
diretor do SINTEC-SP 
– Sindicato dos 
Técnicos Industriais 
de Nível Médio 
do Estado de São 
Paulo e autor de 
vários livros

“Apesar das dificuldades 
de implantação, o 
PRONATEC – Programa 
Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e 
Emprego, criado pelo 
governo federal em 
2011, é uma experiência 
extremamente válida”

[  opinião ]



Ao se tornar sócio-contribuinte ou se � liar ao 
SINTEC-SP, você conta com uma grande quantidade 
de benefícios, podendo usufruir de descontos 
especiais em hotéis, clínicas de saúde, instituições de 
ensino e diversas opções de lazer e entretenimento.

:: EDUCAÇÃO :: 

:: HOTÉIS E POUSADAS :: 

:: SAÚDE E BEM-ESTAR :: 

:: LAZER E ENTRETENIMENTO :: 

:: DIVERSOS :: 

Para conhecer todos os convênios e parcerias, acesse o site:

www.sintecsp.org.br
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