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TESE DA ESQUERDA MARXISTA 
CONGRESSO DO SEPE – 2017

Tese1
1 - PERSPECTIVAS PARA CONJUNTURA 
Maria Eduarda morreu dentro dos muros da 

escola. Essa é a nossa realidade! Como se não bas-
tasse a insegurança de não receber salário, de não 
conseguir se aposentar, de não termos condições de 
realizar nosso trabalho, ainda temos que lidar com o 
medo de que professores, estudantes e funcionários 
não retornem para casa após as aulas. A sociedade 
está desmoronando e o mal-estar gerado por essa 
barbárie que nos persegue é tão grande que chega-
mos a adoecer. Mas não vamos nos acomodar! 

Vivemos uma profunda crise do sistema capita-
lista, toda tentativa por parte da classe dominante de 
estabilizar a economia provoca profunda instabilida-
de social. E a única saída que apresentam para sua 
crise é atacar os salários e direitos dos trabalhadores. 
Todos os planos de austeridade aplicados pelo mun-
do não resolveram absolutamente nada, persistem 
o desemprego, miséria, fome, guerras, migrações 
forçadas e tantas formas de empurrar a humanida-
de para o abismo da barbárie. Mas há resistência, e 
temos visto nos últimos anos grandes lutas em todo 
o mundo. 

A crise econômica teve impactos profundos no 
Brasil com o aumento do desemprego e uma dívida 
pública cada vez maior, foram cortados recursos da 
saúde e educação. Na Petrobrás, a queda do preço do 
barril de petróleo e o crescimento da dívida têm sido 
usados como pretexto para paralização das obras, 
que resultou na demissão de centenas de milhares 
de trabalhadores, para a venda de ativos, que avança a 
todo vapor e agora para entregar as refinarias e novo 
aumento do preço do combustível. 

O SEPE precisa fazer o balanço até o fim do que 
foi a manifestação de 15 de março que reuniu 100 
mil pessoas no Rio de Janeiro e mais outros vibrantes 
atos em diversas outras cidades nessa data. O SEPE 
e diversos outros sindicatos abraçaram e aderiram 
a essa manifestação, que foi marcada como um dia 
Nacional de Lutas e Paralisações contra a Reforma 
da Previdência, Trabalhista e Reforma do Ensino 
Médio. Mas lembremos que esse ato foi convocado 
inicialmente pelo congresso da CNTE, ocorrido em 
janeiro de 2017 (CNTE - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação, sindicatos da base 
da CUT). E foi essencial a pressão exercida por se-

tores da oposição nesse congresso da CNTE para a 
aprovação deste calendário e Plano de Lutas, princi-
pal decisão do congresso. Do contrário, o risco seria 
a CNTE ter se reduzido a um plano voltado a eleger 
Lula nas próximas eleições. 

Nesse momento da conjuntura, mais do que 
nunca, é necessário unidade para deter as contra re-
formas da previdência e trabalhista, da educação e 
da terceirização. Lutar para derrubar os Governos 
Pezão e Temer e o Congresso Nacional. Construir 
um governo verdadeiramente dos trabalhadores, 
aproveitando-se das fissuras na classe dominante. 
Os sinais de que isto é possível expressou-se nas pa-
ralizações do dia 15 de março em São Paulo e Rio de 
Janeiro, na Greve Geral de 28 de abril em todo o país, 
a grande manifestação em Brasília em 24 de maio, 
e que poderia ter se expressado também na Greve 
Geral de 30 de junho se a direção da CUT não ti-
vesse desmontado essa greve geral. Uma traição que 
permitiu que a reforma trabalhista fosse aprovada 
praticamente sem combate.

A CUT é a Central que agrupa a maioria dos 
sindicatos do Brasil e apesar das traições, ainda é a 
direção do movimento operário no Brasil. Tudo isto 
fica claro justamente nos momentos de crise, como 
este que atravessamos. O calendário seguido pelo 
movimento dos trabalhadores no último período de 
greves e manifestações foi o calendário da CUT, e 
quando a direção recuou às vésperas do dia 30 de ju-
nho, não foi possível organizar a Greve Geral. As pe-
quenas centrais mais à esquerda não foram capazes 
de dar direção ao movimento, nem mesmo puderam 
impor uma calendário de lutas. 

Essa é a importância de continuar o combate no 
interior da CUT, para derrubar esta direção traido-
ra. As atuais centrais de esquerda - CONLUTAS, 
INTERSINDICAIS e os sindicatos independentes - 
deveriam se juntar a oposição no interior da CUT, o 
que aumentaria enormemente a chance de derrubar 
os traidores. 

E para fortalecer o movimento de massas e or-
ganizá-lo hoje no Brasil, necessitamos realizar um 
Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, que re-
úna o movimento sindical, estudantil e popular, dan-
do voz e voto para a base, para que esta ultrapasse o 
bloqueio das direções reformistas.

 A instabilidade se aprofunda e é a marca da situa-
ção política, a burguesia está num impasse, a luta de 
classes esquenta. Nesta situação, só a mobilização 
dos trabalhadores, independente da burguesia, pode 
abrir uma saída. Agitamos o Fora Pezão, Fora Temer 
e Fora Congresso Nacional, somos pela construção 
de um Governo dos Trabalhadores, e explicamos a 
necessidade de uma Assembleia Popular Nacional 
Constituinte para abrir caminho para a revolução 
contra o sistema capitalista, suas instituições, seus 
partidos e seus lacaios.

2 - PERSPECTIVAS PARA EDUCAÇÃO
 O governo Temer e o Congresso Nacional con-

gelaram os investimentos para a educação e saúde 
por 20 anos com a PEC 55. Mas se lembrarmos bem, 
Temer era vice de Dilma e Dilma já estava cortando 
investimentos em educação antes do impeachment. 
Sem contar que as políticas que Temer aplicou, na 
educação e outras, já vinham sendo preparadas e 
anunciadas pelo governo Dilma. 

A verdade é que dinheiro para a educação e para 
todos os demais direitos existe. Porém, ele está sen-
do subtraído do futuro da juventude e dos direitos da 
classe trabalhadora para ser pago aos parasitas dos 
bancos nacionais e internacionais, através do paga-
mento da chamada dívida interna e externa. Uma 
dívida que não foi feita pela classe trabalhadora, mas 
que suga cerca de metade de toda riqueza que nós 
produzimos com nossas mãos e mentes. 

A imprensa, o judiciário e o Governo Temer estão 
empenhados em abrir as portas para cobrar mensa-
lidade nas universidades públicas não só na pós gra-
duação lato sensu, como já se faz em alguns lugares, 
mas na pós graduação e graduação em geral. O obje-
tivo é fazer com que os estudantes paguem pela crise 
e pela falta de repasses do governo federal. 

Profissionais com anos dedicados a educação es-
tão vendo toda a base e estrutura do sistema educa-
cional sucumbir diante dos seus olhos. A reitoria da 
UERJ suspendeu o ano letivo até o fim de 2017 e a 
universidade segue sem salários, sem condições de 
trabalho e sem futuro. Os prédios da UFRJ apare-
cem nas fotografias dos jornais se degradando com 
infiltrações, teto caindo, paredes rachadas e mofo. O 
governo acusa a reitoria de má gestão, mas não quer 
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repassar mais recursos. Em carta enviada ao minis-
tério da Ciência e Tecnologia, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) manifestaram grande 
preocupação com a precariedade do CNPq, que ale-
ga não ter verbas para cumprir seus compromissos 
com bolsas de pesquisa em 2017. E os trabalhadores 
pósgraduandos nesse cenário são explorados como a 
mão de obra barata da ciência brasileira. 

A expansão do ensino superior privado, que pas-
sou por programas de transferência de dinheiro pú-
blico às universidades privadas (PROUNI e FIES), 
chegou ao seu limite com a crise. Estamos vendo 
maior restrição ao financiamento estudantil. As ins-
tituições privadas de ensino reduzem o investimento 
em tudo, piorando as condições de trabalho e estudo, 
diminuem a oferta de mais cursos e vagas, os profes-
sores ficam sem perspectiva de plano de carreira, e 
claro, o aumento das mensalidades. 

Enquanto isso, os grandes tubarões do ensino 
apostam nas fusões e aquisições de universidades 
menores, como forma de enfrentar as crises geradas 
pela redução da entrada do FIES, como é o caso da 
Advent (fundo de investimento norte-americano), 
que comprou parte do ‘‘grupo de ensino’’ Kroton, 
em 2009 com um valor de R$400 milhões, multipli-
cou seu número de estudantes em 25 vezes e depois 
vendeu sua participação em 2015 por R$18 bilhões. 
Outros (Grupo Kroton) aprenderam com o governo 
e estão tomando os financiamentos em suas próprias 
mãos, como é o caso do Parcelamento Estudantil 
Privado (PEP). Para se diferenciar, dizem aos estu-
dantes que eles não estão financiando seus estudos, 
mas sim parcelando para pagar no mesmo tempo de 
duração do curso, após formado, apenas tendo a cor-
reção da inflação. Mas o jogo é conhecido: endividar 
os estudantes. E os professores continuam sendo 
demitidos dessas instituições. 

Enquanto esse processo de redução dos investi-
mentos das universidades privadas e da fonte de di-
nheiro público encontra dificuldades para se manter 
estável, cresce um tipo de ‘‘modalidade de ensino’’ 
que não tem custo com estrutura, corta os chamados 
“gastos” com professores: o EaD (Ensino a Distân-
cia). Hoje, a EaD já é a modalidade que mais cresce 
no Brasil. Hoje representa 26% da quantidade de 
matrículas no ensino superior. E em 2023, estima-
-se que representará 51% do mercado da educação, 
superando as matrículas presenciais. E o Gover-
no Temer avança com a EaD para o ensino básico 
também. Para os empresários o EaD é uma projeção 

de futuro inovador, afinal estão preocupados com a 
empresa e não com a educação, e avançam com re-
alidade virtual e baixíssimos custos de manutenção 
de suas taxas de lucro. E para os governos, o EaD é 
um certo alívio para o déficit fiscal, uma vez que isso 
poderá ser generalizado no ensino público. 

Mas sem dúvida é a Reforma do Ensino Médio 
(MP 746) o maior desmonte da educação pública 
tal como a conhecemos, sem contar os famigerados 
projetos na linha “escola sem partido” e o fecha-
mento de escolas. Estamos diante de um retrocesso 
para períodos anteriores ao próprio capitalismo. Esta 
reforma altera a Lei de Diretrizes Básicas (LDB) de 
1996, criando uma série de brechas que sucatearão 
ainda mais o Ensino Médio brasileiro. O ataque vai 
desde a grade curricular e carga horária até a gratui-
dade do ensino. 

Das 13 disciplinas obrigatórias hoje, apenas por-
tuguês, matemática e inglês permanecerão obriga-
tórias. Com isso, abre-se as portas da escola pública 
para empresas ministrarem cursos “mais atrativos”. 
Os recursos das escolas deixarão de vir da União e 
do Estado e passarão a ter de ser administrados pela 
municipalidade; a escola “funcionará o dia todo”, 
mas não terá turmas e não haverá mais contratação 
de professores, sendo que qualquer um com notó-
rio saber poderá dar aula. Essa reforma vale também 
para as escolas privadas, mas que dificilmente a apli-
carão – ampliando o fosso entre o ensino básico pú-
blico (enquanto ainda existir) e o privado.

A reforma do ensino médio também acarretará 
num rebaixamento do ensino superior. Pois a ideia 
é fazer com que o ensino médio passe pela mesma 
privatização que o ensino superior passou anos atrás. 
E já se prepara uma nova contrarreforma universitá-
ria, de forma que os conteúdos realizados no ensino 
médio poderão ganhar equivalência na grade do en-
sino superior. 

3 - PERSPETIVAS PARA NOSSAS LUTAS 

Nossas lutas devem se basear num programa re-
volucionário para a educação pública e para o futuro 
dos trabalhadores e da juventude. Queremos uma 
mudança radical! Uma luta transformadora! E hoje 
essa luta passa por uma forte campanha em defesa 
da Educação Pública, Gratuita e Para Todos. 

Não há como responder à terceirização, reforma 
do ensino, trabalhista e previdenciária e tantos ou-
tros ataques sem uma greve geral por tempo inde-
terminado! Nossa tarefa nesse sentido é ajudar a or-

ganizar uma greve nacional de toda a educação nesse 
segundo semestre. E defendemos que o SEPE ajude 
a construir um Encontro Nacional da Classe Traba-
lhadora, que reúna o movimento sindical, estudantil 
e popular de todo o país. A unidade dos trabalhado-
res é nossa melhor defesa e melhor ataque. 

Alertamos que nossas lutas não podem mais se-
rem construídas exclusivamente pelas cúpulas e pe-
las vanguardas do sindicato. Insistimos que devemos 
mobilizar o conjunto da categoria, conversando com 
professores e professoras em todas as escolas do Es-
tado e municípios, promovendo assembleias regio-
nais e locais regularmente. Não podem mais existir 
escolas sem discussão política. A direção do SEPE 
tem o dever de visitar as escolas sempre para ouvir os 
professores e com ajuda deles preparar melhor cada 
uma das lutas. 

Também é necessário envolver toda a comuni-
dade escolar nesse movimento. Devemos ter uma 
orientação para os alunos, para os pais e responsá-
veis de alunos e absolutamente todos os envolvidos 
com as escolas. Não nos esqueçamos do furacão que 
atravessou o Brasil com centenas de escolas ocupa-
das por estudantes que reivindicavam o atendimento 
de direitos básicos. É nesse sentido que as entidades 
estudantis e as associações de pais ocupam um es-
paço central nos debates e ações na escola. Defen-
demos que seja realizada uma mobilização pela base 
do sindicato e articulada com esses movimentos, em 
que todos que compõem o universo da comunidade 
escolar possam ter voz, voto e decidirmos juntos os 
rumos da luta e do nosso futuro! 

Cada pessoa que compreende a grave situação 
social que estamos passando é capaz de se organi-
zar, de ajudar a explicar e esclarecer aos outros com-
panheiros e companheiras e assumir suas tarefas 
na batalha. Contudo, muitos acabam se perdendo 
frente as diversas brigas mesquinhas e sectárias 
que ocorrem nos sindicatos. Mas a reorganização da 
classe trabalhadora na luta por sua emancipação é 
muito maior do que isso! 

Esse congresso do SEPE ocorre no ano que co-
memoramos o centenário da Revolução Russa. E 
através dessa contribuição na forma de tese afirma-
mos que é preciso seguir lutando pela Revolução 
Socialista, ela é a única saída para enterrar o capi-
talismo e seus lacaios no Rio de Janeiro, em Brasília 
e os imperialistas. Temos convicção de que vamos 
construir não só a educação que queremos, mas a 
sociedade que queremos: livre, humana e igualitária! 
Venceremos!

Larissa Duarte (Metro IV): 21 98232-0645 ou laraaduarte@gmail.com 
Felipe Araojo (Metro I e IV): 21 98223-2329 ou filos_hipos@hotmail.com 

Assinam essa tese:
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Tese2
Tese do Comitê de Luta Classista (CLC) 

ao XV Consepe

Forjar um partido operário revolucionário 
leninista-trotskista!

Mobilizar a classe operária para esmagar 
as “PECs do fim do mundo”!

Sob a liderança da Central Única dos Trabalha-
dores, no primeiro semestre deste ano, as nove cen-
trais sindicais convocaram paralisações e lutas em 
várias categorias fortes, como a poderosa APEOESP, 
também filiada à CUT e que representa a maior 
organização do professorado da América Latina; os 
Metroviários de São Paulo, os quais transportam cer-
ca de quatro milhões de passageiros/dia; e os Meta-
lúrgicos do ABC paulista, anunciaram a sua adesão 
ao movimento paredista. 

  Somente estas indicações vindas dos principais 
setores da classe operária, do Estado de São Paulo, 
ainda considerada a “locomotiva” do Brasil, dá uma 
ideia da crescente insatisfação contra o governo inte-
rino de Temer que cresce a cada dia ao redor do país. 

  O saco de maldades que tem em seu interior – a 
maior delas que é a temida Reforma da Previdência 
(a Proposta de Emenda Constitucional 287) – foi 
anunciado por Temer com anuência do Congresso e 
toda a patronal e governos espalhados pelo país afora 
nos estados e municípios: Federação Brasileira de 
Bancos, Frente Parlamentar Agrícola, Confederação 
Nacional da Indústria, Organização Mundial do Co-
mércio, Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção Civil, Federa-
ção Nacional dos Distribuidores de Veículos Motori-
zados e vários altos executivos. 

   Como é fácil entender, para os políticos 
profissionais da burguesia e os reformistas, 
só há uma condição sine qua non, a de que o 
capitalismo não pode morrer. Para salvá-lo são 
admissíveis todos os métodos, quais sejam:

– arrocho fiscal;
– arrocho previdenciário;
– muros de isolamento para conter a entrada dos 

supérfluos da produção globalizada de mercadorias; 
– política nacionalista que se traduz em protecio-

nismo fiscal para os seus e globalização de mercado 
para as suas mercadorias em relação aos demais;

– exportação de armamentos cada vez mais sofis-
ticados para faturar com a guerra e manter o poder 
nas mãos de aliados corruptos;

– negação do aquecimento global como resul-
tante da emissão de gases poluentes na atmosfera e 
aceitação de crimes ecológicos em terra desde que 
produzam valor; 

– postura xenófoba de pseudoproteção aos nacio-
nais e deportação dos estrangeiros;

– postura racista e sexista discriminatória das mi-
norias que não se ajustam ao padrão branco, ociden-
tal e masculino do homo economicus;

– exacerbação da extração de mais-valia relativa 
traduzida como busca incessante do aumento da 
produtividade per capita na base do “só fica quem 
produz muito, em menos tempo e com número 
menor de trabalhadores” e que é a causa do desem-
prego estrutural e da redução irreversível da massa 
global de mais-valia e reprodução do valor;

– rejeição a qualquer postura de conhecimento, 
esclarecimento e humanismo, que se traduz em 
exaltação do populismo mentiroso que promete o 
céu a partir da ida ao inferno;

– massificação do discurso que procura nos efei-
tos da crise do capitalismo a causa da crise (como a 
existência máfias, milícias urbanas e de grupos fun-
damentalistas sanguinários e repugnantes como o 
Estado Islâmico, Al Qaeda, Boko Haram, etc.); 

– maliciosa responsabilização da execrável cor-
rupção política e privada com o cada vez mais min-
guado dinheiro público, como pretensa causa funda-
mental ou única da crise sistêmica (a grande mídia 

dá auxílio precioso para impingir esta balela).
  Eis aqui o fruto amargo do processo do impe-

achment do desgastado regime da frente popular 
liderado pelo reformista Partido dos Trabalhadores 
(PT), julgado incapaz de realizar com suficiente 
dureza os ataques contra os trabalhadores exigidos 
pelos setores-chave da burguesia, agora substituído 
por um governo, “eleito” pelo ninho de corruptos do 
Congresso federal, que promete finalizar o trabalho 
sujo começado por Lula/Dilma.

O desenlace confirma plenamente a polí-
tica da Liga Quarta-Internacionalista quando 
proclamamos: “Não ao impeachment! Mobi-
lização operária contra a ofensiva burguesa 
direitista. Nenhum apoio político ao governo 
burguês da frente popular” (Vanguarda Ope-
rária N° 13, maio-junho de 2016).

 
O New York Times comenta: 

“Fim do mundo? No Brasil sim.”

  O conjunto de medidas contidas no pacotaço 
de “ajuste fiscal” do governo Temer que tem como 
medida principal a “reforma” da Previdência, segue 
outro ataque que parece prometer um serial de ca-
lafrios nas massas.  Tanto assim que num texto assi-
nado por Vanessa Bárbara publicado dia 5 de janei-
ro pelo jornal estadunidense The New York Times 
fala-se que o fim do mundo já chegou ao Brasil.

  A colunista de O Estado de S. Paulo disse que 
“pelo menos é o que as pessoas aqui estão dizendo. 
Uma emenda constitucional aprovada pelo Senado 
no mês passado [a PEC 55] é chamada de o fim do 
mundo por seus opositores. Por quê? Porque as con-
sequências da emenda parecem desastrosas – e du-
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radouras. A reforma vai impor um limite de 20 anos 
em todos os gastos federais, incluindo educação e 
saúde”. 

  O governo vem justificando suas medidas como 
sendo o remédio amargo que necessita ser minis-
trado para “ajustar as contas públicas”. (Ler nosso 
artigo, “O golpe é da burguesia inteira contra os tra-
balhadores”, boletim do Comitê de Luta Classista, 
abril de 2016.). 

  No entanto, houve várias manifestações, todas 
tratadas com muita repressão. Uma pesquisa reali-
zada no mês de fevereiro descobriu que apenas 24% 
da população apoia a emenda, e cerca de dois terços 
da população se coloca contrária aos “ajustes”. Os 
brasileiros saíram às ruas para expressar sua desa-
provação e como sempre, foram recebidos pela po-
lícia com gás lacrimogêneo e outras armas brancas. 
Alunos do ensino médio ocuparam escolas e ruas 
numa segunda onda desse gênero de mobilização, 
a qual na sua primeira versão exitosa teve início em 
São Paulo no final de 2015, contra a reestruturação 
que o governo tucano de Geraldo Alckmin queria fa-
zer nas escolas públicas (ler nosso artigo, “Revolta 
estudantil sacode São Paulo”, boletim do CLC, de-
zembro de 2015). Desta vez contra a “PEC do Fim 
do Mundo”, como ficou popularmente conhecidas, 
quase 1.000 escolas saíram em protesto, muitos dos 
quais no estado do Paraná, no sul do país.

  Mesmo assim, “o governo não está recuando”, 
analisou a comentarista Bárbara. “A emenda do ‘fim 
do mundo’ é apenas uma das muitas medidas neoli-
berais que estão sendo adotadas por Michel Temer”. 
Ele sabe de sua impopularidade, muitos não o per-
doam por ter sido o vice na chapa de Dilma Rous-
seff, que de fato venceu as eleições em outubro de 
2014. Todavia, Temer que foi um dos articuladores 
do impeachment para derrubar Dilma, vem num 
certo sentido aproveitando dessa impopularidade 
e a usa para se apresentar perante o grande capital 
como sendo o único capaz de implementar as medi-
das indigestas. Esse servilismo conveniente de Mi-
chel Temer que tem sido usado como uma moeda de 
troca, buscando absolvição de seus crimes eleitorais 
em troca de fazer aprovar o “ajuste fiscal” neoliberal 
que busca semelhança ao que tem sido aprovado na 
Grécia, aumenta na proporção e tanto mais quanto 
ele é citado pela “delação premiada” na chamada 
operação Lava Jato. 

   A autora afirmou que:
  “A emenda do orçamento, como muitas das polí-

ticas de Temer, prejudicará os cidadãos mais pobres 
e vulneráveis do Brasil por décadas. Este não é ape-
nas o ponto de vista dos opositores de esquerda do 
presidente. Philip Alston, relator especial das Nações 
Unidas sobre a pobreza extrema e os direitos huma-
nos, disse recentemente que a medida irá ‘bloquear 
gastos inadequados e rapidamente diminuindo em 
saúde, educação e segurança social, colocando assim 
uma geração inteira em risco de padrões de proteção 
social bem Abaixo daqueles atualmente em vigor. ‘”.

  “Alston acrescentou que a lei colocaria o Brasil 
em uma ‘categoria socialmente retrógrada própria’”. 

O que parece exatamente onde o Sr. Temer e seus 
aliados querem que estejamos.

  “Além do limite de gastos, Temer apresentou 
uma proposta de reforma do sistema de pensões do 
Brasil. Sua proposta fixará uma idade mínima de 
aposentadoria de 65, em um país onde a média das 
pessoas se aposenta com 54. A lei também exigirá 
pelo menos 25 anos de contribuições para o sistema 
de segurança social por homens e mulheres.”

  “Há boas razões para o Brasil não ter aprovado 
leis como essa antes”, avalia Vanessa Bárbara para 
The New York Times.

  O melancólico fim integracionista da 
frente popular ao neoliberalismo e o 

“golpismo”

  O impeachment de Dilma Roussef, a compo-
sição do “novo” Congresso, a ascensão de Temer, e 
a aprovação das contra reformas sem que haja lutas 
importantes da classe operária no Brasil: estes três 
elementos formam um tripé onde se desenvolve e 
avança os ataques mais amargos aos trabalhadores.

  Olhando a conjuntura desde as eleições de Dil-
ma em 26/10/2014, vemos as sórdidas manobras 
institucionais colocadas em marcha pelas frações e 
camarilhas na luta inter-burguesa que conduziram 
via Congresso ao impeachment, agora estas mano-
bras são quase todas consentidas pelo PT e Dilma 
Rousseff. Assim, no dia 20 de janeiro, veio a eleição 
do deputado carioca Rodrigo Maia do ultra-direitista 
DEM para presidir a Câmara dos Deputados e do 
senador cearense do agronegócio, Eunício Lopes 
de Oliveira, ex-ministro de Lula e filiado ao PMDB, 
para presidir o Senado. Em ambos os casos, parla-
mentares do PT apoiaram os “golpistas”, como os 
petistas propagaram aos quatro cantos. Depois de 
enfrentar o impeachment de Dilma Roussef, o PT 
jogou pesado apostando nas formas institucionais e 
no judiciário. 

  O PT, PCdoB, a CUT, a UNE e as forças 
políticas orgânicas satélites da frente popular, 
ficaram todas a reboque dessas ilusões cons-
titucionalistas. Do lado de fora do Congresso e do 
Judiciário, gritavam que estava em curso um “gol-
pe”, mas no interior dessa institucionalidade acei-
taram o veredicto da burguesia, tendo como maior 
expressão a não convocação de uma greve geral séria 
nos momentos decisivos, e logo, no início de 2017, 
votando nos “golpistas” para a recomposição da Câ-
mara Federal e do Senado.

O PT busca voltar ao Planalto, 
com a ajuda dos “golpistas”.

  Como tem ficado cada vez mais evidente, em 
que pese ter governado por quatro mandatos o Pa-
lácio do Planalto e ter vencido as eleições de 2014, 
o PT vem perdendo a força e o prestígio cada vez 
mais a cada dia que se passa metido até ao pescoço 
no mesmo lamaçal da orgânica, crônica e endêmi-
ca corrupção burguesa, esta por sua vez da natureza 

mesmo do capitalismo. Pego na arapuca da chamada 
Operação Lava Jato por ter transferido bilhões aos 
políticos burgueses via a mega-empreiteira Odebre-
cht a título de financiamento eleitoral fora da legis-
lação vigente, o PT vem se afundando cada vez mais 
na areia movediça da corrupção. 

  A cada depoimento, os executivos da Odebrecht, 
JBS e outras grandes empresas, à custa da “delação 
premiada”, vêm revelando o que todos já sabiam: “se 
gritar pega ladrão, não fica um meu irmão”, como 
diz aquele pagode de Bezerra da Silva. O jogo de ma-
nobras da Lava Jato e o STF não conseguem disfar-
çar que o PSDB, DEM, PMDB e praticamente todos 
os partidos da burguesia deixaram suas impressões 
digitais e estão lá com a mão na botija da corrupção 
eleitoral. Aos olhos vivos em todo o país vem sendo 
provado que o PT é apenas o irmão caçula dessa cor-
rupção eleitoral. Porém o fato de ser o mais novato 
não impede que a situação piore cada vez mais para o 
PT, isto porque seu discurso de ascensão na política 
brasileira desde suas origens e nas últimas duas dé-
cadas se baseava em setenta por cento na moralidade 
burguesa. 

  No entanto, com seu escorregão, a burguesia 
agora por meio da Lava Jato e seu estrondoso efeito 
midiático – e mesmo porque não tem outras bandei-
ras, tomou pra si a bandeira da moralidade burguesa 
que era a marca registrada do PT. Agora particular-
mente a partir de 2016 vem sendo mostrada em for-
ma de capítulos diários e novelescos pela poderosa 
Rede Globo, também por isso a moral do partido 
despencou bem lá pra baixo. Acossado e depressi-
vo o PT tenta ressuscitar uma nova versão da Frente 
Brasil Popular vencedora das eleições presidenciais 
em 2002.

  Mas sua capacidade de dar volta por cima en-
contra grandes obstáculos a cada dia na medida em 
que a Lava Jato ouve as delações premiadas. Nos 
dois anos em que está em atividade a Lava Jato, o PT 
não fez mais que repetir o nada persuasivo cântico 
monossilábico e melancólico de que “todas as doa-
ções para as eleições foram registradas pela justiça 
eleitoral”. Seu fim agônico será inevitável e tem sido 
tresloucado: busca socorro se agarrando nas vestes 
de seu próprio carrasco. Votou na recomposição Câ-
mara Federal e para o Senado em 2017 nos mesmos 
parlamentares e partidos que o “golpeou” e o defe-
nestrou do governo. Metido até ao pescoço no jogo 
institucional, só lhe resta agarrar-se no “Lula lá em 
2018”. 

  É neste contexto que as centrais sindicais cha-
maram “Paralisações e Lutas”. Isso dá a entender 
que querem aproveitar a aprovação integral do “Ajus-
te Fiscal”, a Reforma da Previdência e o pagamento 
das dívidas interna e externa por Temer como uma 
espécie de anti-programa como plataforma para a 
candidatura “Lula 2018”. Isto é, Temer seria a luva 
para fazer os serviços sujos e assim limpar o cami-
nho de forma que não tem importância quem ven-
ça as eleições de 2018. Por isso presidenciáveis 
profissionais, como Lula, não desejam a que-
da de Temer. Tampouco desgostam de que ele 
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carregue o peso das reformas ingratas. O novo 
presidente terá se livrado de implementar medidas 
tão amargas.

  Contra esta ótica de recompor a frente popu-
lar a custas dos trabalhadores, os trotskistas da Liga 
Quarta-Internacionalista lutamos por mobilizar a 
classe operária pela luta revolucionária contra a bur-
guesia inteira. Como escrevemos no momento a cri-
se política do impeachment: 

  “Repetimos: a luta contra a corrupção só é pre-
texto. No Brasil como na Europa e em outras partes 
do mundo, a ofensiva direitista e bonapartista é um 
produto da crise econômica. Seus alvos principais 
são os explorados e oprimidos, e não há solução para 
essa crise no interesse dos trabalhadores sob o capi-
talismo. Os governantes no Brasil estão impondo a 
mesma política que os banqueiros centrais da Europa 
impuseram ao povo grego, e que o Fundo Monetário 
Internacional exige em todos os países sob seu do-
mínio. Eles querem poderes irrestritos para esmagar 
toda resistência operária às medidas ‘de emergência’ 
que se preparam para impor, ‘para sanear o estado e 
resolver a crise econômica’ em interesse do capital. 

Para combater esse flagelo, precisa-se de uma po-
derosa luta de classes, dirigida por um partido ope-
rário revolucionário capaz de se mobilizar a força do 
proletariado contra os ataques anti-operários que vem 
de todas as alas da burguesia.”

  –“Luta classista contra ameaça bonapartista no 
Brasil”, Vanguarda Operária N° 14, maio-junho de 2016.

     Avaliação da greve de 2016 - PSOL se 
candidata à sucessão da frente popular ll 

  O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) saiu 
de uma das costelas do PT e foi fundado em 2004 
unindo dissidências do PT e do PSTU (Partido So-
cialista dos Trabalhadores Unificado) principalmente. 
Atualmente seu corte social democrata se assemelha 
ao Syriza grego e ao Podemos espanhol. (Ler nosso 
artigo: “Não precisamos de um ‘novo partido’ 
social-democrata dos lulistas desiludidos!”

Vanguarda Operária, julho de 2004.)
  Durante as eleições municipais cariocas no final 

de 2016, o PSOL lançou Marcelo Freixo. Um ardoro-
so defensor das UPPs para a ocupação militar-policial 
das favelas bem próximas da “Zona Sul” da pequena 
burguesia carioca.  No curso de sua campanha Freixo 
manteve-se longe dos pobres da periferia da “Cidade 
Maravilhosa”. Com base na moral burguesa, este seu 
“programa principal” agradou a maioria da esquerda 
carioca como o PSTU, MOS, NOS, PCB, RR e até 
alas do PT e do PCdoB, os quais em alguma medida 
foram a reboque da candidatura do deputado estadual 
RJ psolista.

  Freixo competia com os demais candidatos com 
um discurso às vezes salpicados aqui e acolá que ia 
desde propostas liberais até às sociais democratas. 

Suas propostas nada classistas, muito aquém do 
reformista “PT das Origens”, em sua maioria dirigi-
das à classe média carioca, lembravam as de um can-
didato que buscava a qualquer custo habilitar-se para 

tornar-se gerente de um Estado burguês. No entanto, 
nada disso frustrava as expectativas da esquerda en-
cantada com a possibilidade de construir uma “nova” 
Frente Popular que pisaria nas mesmas marcas dos 
pés por onde o PT passou.

  Já fizeram seu ensaio geral com a greve de cinco 
meses do magistério carioca de 2016.      O bloco lide-
rado pelo PSOL – no qual formava parte o PT, PCdoB 
e PSTU – seus militantes são da maioria na direção 
sindical do SEPE-RJ. Como prova de sua confiabili-
dade pela burguesia, a direção psolista do SEPE traiu 
a greve, trocando-a para organizar a participação nas 
eleições. 

  O PSOL é um clássico pântano social-democra-
ta, que tem em seu interior cerca de nove correntes, 
algumas pseudo-trotskistas e todas hostis ao centra-
lismo democrático leninista. A legenda inaugurou a 
sua mais nova adesão que foi a dos neo-morenistas 
do MRT (Movimento Revolucionário dos Trabalha-
dores, ex-LER-QI). Estes representantes no Brasil 
da Fração Trotskista liderada pelo PTS argentino 
despencaram para o mais profundo cretinismo par-
lamentar. O MRT apoiou Luíza Erundina (ex-PSB, 
recém-egressa no PSOL a busca de votos), uma can-
didatura burguesa para a prefeitura de São Paulo! 

  No Rio Grande do Sul, com seu “novo” discur-
so cínico para agradar os caciques do PSOL (como 
o deputado federal paulista Ivan Valente e o carioca 
Marcelo Freixo), o MRT critica o MAIS (o racha 
do PSTU) por ter apoiado o MES, uma corrente 
psolista liderada por Luciana Genro, por sua 
vez defensora de uma aliança com Marina Sil-
va e seu partido burguês REDE, uma candidatu-
ra a serviço da direita. 

  Porém, Luiza Erundina logo que foi eleita pelo 
PT em 1988, já administrou a capital paulista tendo 
como marca registrada a preparação para privatizar a 
CMTC de transporte urbano. Durante seu governo 
atuou com mão ferro contra os grevistas da CMTC 
e os do movimento popular. Erundina foi ex-minis-
tra de Itamar Franco e coordenadora da campanha 
eleitoral de Marina Silva em 2014. Mesmo com todo 
esse currículo burguês, o MRT a chama como uma 
legítima representante da “esquerda” (O Esquerdo 
Diário, 24/08/2016).

  Não apenas por atrair o MRT, o PSOL vem ten-
tando desesperadamente ter como “programa” para 
sua frente popular substituta e plataforma principal, 
a moralidade burguesa perdida pelo PT e atualmen-
te monopolizada pela direita sob a liderança de Sér-
gio Moro e a Rede Globo.  

Política Educacional / Perspectivas de Luta
CONTROLAR A ESCOLA POR MEIO DE 

UM GOVERNO QUADRIPARTITE!!

  Maio de 2016. Neste momento em que está 
se discutindo com o governo “Eleições para direção 
das escolas”, oferece o momento oportuno para se 
discutir o formato que mais interessa aos que lutam 
por uma educação gratuita, laica e de qualidade.

Como se sabe o movimento Ocupa Escola surgiu 

em São Paulo no final do ano de 2015, ostentando a 
sua pauta e com sua mobilização que veio a ser vito-
riosa, impôs ao governo tucano de Geraldo Alckmin, 
a sua maior derrota, obrigando-o a engavetar o seu 
“plano.”. O levante combativo de estudantes secun-
daristas que protestaram contra o plano do governo 
do estado, tinha como meta impedir o fechamento 
de 92 escolas. O governo também ordenava transfe-
rir centenas de milhares de estudantes a mudar de 
escola. Depois de anunciar o plano de reorganização 
escolar no final de setembro de 2015, o governador 
Geraldo Alckmin do direitista PSDB (Partido da So-
cial Democracia Brasileira) procurou impor as me-
didas a toque de caixa sem qualquer consulta com 
professores, funcionários, alunos e mães/pais.

Os alunos responderam ocupando em torno de 
200 escolas, combatendo a “reestruturação do en-
sino”, na verdade um nome fantasia, para enfeitar 
e levar adiante à famosa privataria tucana, agora es-
tendida à educação sucateada e piorando ainda mais 
a já precárias condições de trabalho da categoria. 
  O movimento Ocupa Escola, com seu vigor 
crescente, jogou faíscas eletrizantes em cente-
nas de escolas animando os estudantes que no 
caso do Rio de Janeiro, viram na oportunidade da greve 
convocada pela categoria fluminense a oportunida-
de de unirem-se com o professorado, funcionários, 
pais/mães, buscando alcançar o êxito de suas próprias 
demandas e à pauta plena apresentada pelo Sepe RJ. 
  De fato, o movimento Ocupa Escola, tem tido uma 
impressionante dimensão histórica. Sua esmagado-
ra maioria é de alun@s pobres para os quais a escola 
pública é imprescindível na sua formação intelectu-
al, cultural profissional e até mesmo influi no modo 
de vida, não raro suprindo carências alimentar dado 
aos crescentes bolsões de pobreza ao redor do país.  
  O fenômeno novo é que a mão estendida dos es-
tudantes ao professorado radicalizando sua for-
ma de solidariedade apoiando as greves e mani-
festações desta categoria fez massificar as greves 
trazendo para a luta setores antes acomodados.  
  Não é exagero afirmar que um bom medidor para 
se classificar a qualidade e o tamanho da greve, bas-
ta verificar o número de escolas ocupadas, uma 
radicalização que em muitos casos fez parar a re-
pressão estatal policial/judicial inclusive das dire-
ções escolar que insistia em recuperar sua com-
balida autoridade, mas fracassam a cada dia. .  
  Observando em vários outros ângulos pelos quais 
deve ser observado o fenômeno Ocupa Escola, cum-
pre observar que a aliança quadripartite, ou seja, a 
aliança entre o professorado, funcionários, alunos, 
pais/mães, operou nela como seu elemento constitu-
tivo principal que lhe deu mais combustível e energia.  
  O Ocupa Escola, faz com que o quadripartite surja 
como autoridade principal nas escolas e seu entor-
no, conhecida também como comunidade escolar. 
. Acrescentamos também às futuras direções a neces-
sidade de prestação de contas mensais por meio de as-
sembleias mensais. A formação de um conselho fiscal 
quadripartite. Fim da gratificação para diretor e fim da 
exigência de curso de formação dado pela Seeduc
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  Neste sentido, seria um erro grave, não incluir 
na nova direção escolar conquistada pela mobili-
zação fenomenal, a participação de cada uma das 
partes constitutivas do quadripartite, ou seja: o for-
mato da nova direção escolar deverá incluir: 
o professorado, funcionários, alun@s, pais/
mães. A chapa a ser formada será o que garan-
tirá a real democratização da direção escolar 
valorizando cada uma das partes, eliminando de vez 
a direção vertical, antidemocrática e autoritária das 
atuais direções.

COMBATER O MOVIMENTO 
REACIONÁRIO DESOCUPA.

 
   O Desocupa invade o Ocupa Mendes (primeira 
escola a ser ocupada na Ilha do Governador-RJ) 
na porrada! Então o que pretende? Que os grevis-
tas voltem ao trabalho á base da PORRADA? Se 
a própria lei até aqui, nessa altura da greve, não 
pode decretar a greve ilegal, ele, o DESOCUPA 
pretende resolver a questão na base da PORRA-
DA?   O que farão se os alunos e o professorado, 
ou os grevistas voltem às salas e deem aulas, serão 
tratados à base da PORRADA? É claro que isso é 
submeter parte da categoria às condições de tra-
balho análogo à escravidão, pois o que está em 
jogo para o funcionalismo estadual e o professo-
rado, o que motivou a greve é a perda de cerca de 
30% de seus salários e direitos. A nosso ver, do 
Comitê de Luta Classista (CLC), isso não é uma 
questão de chamar a polícia. Resolve-se mesmo é 
com a luta de classes! . O Sindicato, o professo-
rado grevista, os funcionários, pais e mães devem 
tomar posições, se unirem e se necessário fazer o 
uso da força com os meios que forem preciso para 
barrar a ofensiva fascistóides do DESOCUPA. A 
burguesia carioca inicia uma reforma trabalhista 
e ajuste fiscal de uma forma “inovadora”, deixan-
do a polícia apenas para dar suporte, instiga uma 
parte da categoria, docentes e discentes, para bai-
xar porrada naqueles que lutam para garantir os 
poucos direitos que lhes restam. Está embutida 
nesta ofensiva do Desocupa fortes elementos fas-
cistas, pois uma das principais características do 
fascismo é mobilizar massas reacionárias empo-
brecidas, raivosas e violentas para destruírem as 
organizações sindicais e conquistas democráticas. 
Não, isso é intolerável!! Não deve ser permitido! O 
Sepe deve IMEDIATAMENTE iniciar a organiza-
ção de grupos de autodefesa PARA PROTEGER 
AS ESCOLAS OCUPADAS com base nos bairros 
pobres e nos sindicatos, grêmios estudantis etc. 
Em Volta Redonda, no Instituto Manoel Marinho, 
no dia 5, com a união de alunos, pais, professora-
do, servidores e metalúrgicos conseguimos barrar 
a ofensiva do DESOCUPA. Esse é o exemplo a ser 
seguido. Bôra compas!! COM FASCISTAS NÃO 
SE DISCUTE SE ESMAGA!

CONTROLAR A ESCOLA POR MEIO DE 
UM GOVERNO QUADRIPARTITE!!

ESTATUTO

 Propomos como vital importância algumas 
emendas e propostas no estatuto: Do Conselho 
Deliberativo: Sempre nas greves o conselho de-
liberativo deverá ser ampliado e unificado com di-
reito a voz e voto a todos da categoria que quiserem 
participar. Da Secretaria de Funcionários: Para 
combater a terceirização é necessário organizar os 
funcionários terceirizados com uma ampla campa-
nha de filiação e não somente pedir concurso públi-
co, mas sim lutar permanentemente para inclusão 
dos terceirizados ao quadro de funcionários das 
redes municipal e estadual. Das Eleições:  Man-
ter a proporcionalidade: Do Patrimônio: O fundo 
de greve com gestão eleita e revogabilidade sempre 
que houver necessidade. Da Secretaria de Gêne-
ro e Combate a Homofobia - Da Secretaria de 
combate a discriminação racial. Luta classista 
contra a opressão racista e a opressão da mulher. O 
SEPE junto com o movimento operário deve dirigir 
a luta contra a opressão do negro, parte fundamen-
tal da luta contra o capitalismo no Brasil. Esmagar a 
discriminação aberta e encoberta (“boa aparência”, 
etc.). Exército, polícia: fora das favelas. Alto aos as-
sassinatos racistas dos meninos e meninas de rua. 
Comitês operários de defesa contra fura-greves e re-
pressores racistas. Abrir todos os empregos às mu-
lheres. Creches para as crianças, gratuitas e dispo-
níveis 24 horas por dia. Lutar contra a utilização de 
crianças como mão de obra barata, impedindo assim 
que muitas delas não tenham infância e fiquem fora 
das salas de aulas. Direito ao aborto livre e gratuito 
para todas. Defender os direitos dos homossexuais, 
índios e todas as vítimas da discriminação e terror da 
burguesia, lutar contra os preconceitos, antissemi-
tismo, etc. A luta contra a opressão só pode vencer 
com a luta contra o capitalismo.

 Incorporar em sua biblioteca cartilha utilizada 
na atividade realizada na FLIP de 2017 a qual home-
nageou Lima Barreto, com o seguinte texto: 

 
O SEPE-RJ DENUNCIA

O TRISTE FIM DE MILHARES DE LIMAs 
BARRETOs

  
Somente na última década mais de 300 escolas 

públicas estão sendo fechadas ou sucateadas naque-
la que é conhecida internacionalmente como “Cida-
de Maravilhosa”. 

  Os ataques obscurantistas dos sucessivos 
governos contra a educação pública, sobre 
as quais não veem outra razão a não a ser a 
obtenção de muitos lucros, seguem um curso 
sinistro que vai desde o ensino infantil, fun-
damental, médio até o superior, cujo exemplo 
mais emblemático pode ser percebido com 
a atual destruição da UERJ, onde inclusive 
levanta-se a suspeita de que, talvez uma das 
razões do desmonte desta universidade, tenha 
relação pelo fato de ali existir o maior número 

de cotas para pretos/as e acesso dos alunos/as 
oriundos da escola pública. 

  Quando se sabe que a escola pública é o espaço 
vital para o aprendizado das crianças e jovens, po-
bres e pretos, uma pergunta inquietante e amarga 
nos toma de assalto:

  Quantos Limas Barretos poderiam ter saído 
dali?

  Quantos outros talentos e sonhos estão sendo 
destruídos quando se fecha, precariza ou privatiza a 
escola pública?

    Fechar escolas públicas deveria ser um 
crime de lesa humanidade, inafiançável e 
imprescritível!!

  Ele que também foi um preto, que viveu pou-
co, mas alcançou enorme talento estudando numa 
escola pública com muito sacrifício, se vivo fos-
se usaria a sua pena e condenaria com veemência 
esse frequente e criminoso serial killers de esco-
las públicas.

  Afonso Henriques Lima Barreto, com seu gran-
dioso talento, tardiamente reconhecido, mesmo ten-
do uma vida curta, mesmo tendo sido considerado 
louco, em seus escritos condenou as elites e sua 
“república” capitalista e sabia que ela não acabaria 
bem.     Lembrar que em seu efêmero tempo tra-
gédias como a destruição de Canudos, Revolta da 
Vacina e a Revolta da Chibata, deixaram cicatrizes e 
marcas indeléveis que se traduziram em transbor-
dantes crônicas descritivas desta crua realidade dos 
de baixo. Por isto juntou-se aos movimentos sociais 
mais combativos de sua época; avançou para além 
da Belle Époque e da “Semana da Arte Moderna”, 
derramou muita tinta com sua crítica inteligente e 
sensível, com sua pena registrando com peculiarida-
de rara, a dor e os sofrimentos imensos do dia a dia 
da população pobre e preta. 

  Como um preto “invisível”, Lima Barre-
to foi ignorado pela Academia Brasileira de 
Letras, mesmo assim, foi o único dos grandes 
escritores de sua época a saudar e divulgar a 
Revolução Russa de 1917. Combateu com vigor 
os que a criticava. Até aos seus últimos dias buscou 
cada vez mais aproximar-se de seus ideais revolu-
cionários, prescrevendo-a como o único remédio a 
curar os malefícios imensos disseminados pela ego-
ísta, racista e capitalista elite brasileira!

  Não poderia ter sido mais feliz a ideia da FLIP 
2017 homenagear o grande escritor carioca Lima 
Barreto, contemporâneo da criação da República no 
Brasil, contra a qual ele usou fartamente a sua pena 
para denunciar o seu caráter elitista.

   Esta famosa feira literária de vulto internacio-
nal, ao destacar esse breve, mas muito talentoso es-
critor da língua portuguesa, faz justiça a este grande 
literato, ainda que tardia. 

  SALVE LIMA BARRETO!
  O SEPE-RJ RECOMENDA LER E 

ESTUDAR A OBRA DE LIMA BARRETO.
  NÃO AO OBSCURANTISMO E 

DESTRUIÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA!
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DOSSIÊ SEPE 
VASSOURAS/

QUELEI
  O Sepe núcleo de Vassouras, uma cidade da re-

gião centro sul no interior do Rio de Janeiro, desde 
junho de 2015, é dirigida por uma chapa (17) que foi 
impulsionada pelo Comitê de Luta Classista, sen-
do a companheira professora Quelei Cristina a sua 
principal liderança. Foi uma vitória emblemática da 
chapa 17 (Quelei/CLC) sob a gestão anterior im-
pulsionada pelo PSOL (APS). Foi e ainda tem sido 
dificílimo o dia a dia de sua gestão. Quelei havia sido 
demitida da prefeitura por ser uma das dirigentes de 
uma greve em 2013 e ter lutado 
para que seus alunos tivessem 
ventiladores para resistirem o 
calor insuportável na sala de 
aula. Na luta para sua reintegra-
ção, nós do CLC envolvemos 
entidades e companheiros de 
luta dentro e fora da categoria 
buscando a sua reintegração. 
Ela por sua vez mobilizou ele-
mentos de escola quadripartite e buscou também 
solidariedade entre pais e mães e com seus próprios 
alunos/as.      Aprovamos ainda moções de apoio em 
prol de sua reintegração. No entanto, como se tudo 
isso não bastasse, no curso desse caminho cheio de 
obstáculos deparamos com o “fogo amigo” de outra 
corrente do PSOL (Alicerce), a qual negava assinar 
ou dar seu voto à moção em prol da reintegração de 
Quelei. Para piorar, a direção do Sepe lhe negava 
apoio jurídico. Nós do CLC fizemos a mobilização 
com as massas e as entidades, mas ao mesmo tem-
po, insistimos muito na busca desse apoio jurídico, 
pois sabíamos que quando o apoio jurídico vem de 
uma entidade sindical ainda mais se esta for de um 
sindicato do porte e do prestígio de um sindicato 
tipo Sepe, as demandas têm muito maior possibili-
dade de êxito. Pois bem, ante a pressão política cres-
cente alcançada pela mobilização que estava sendo 
levada a cabo pelo CLC, a direção cedeu o jurídico. 
Mas, como se não bastasse o advogado por incrível 
que isso possa parecer, fez um processo tão ruim 
que parecia desejar a derrota de Quelei no judici-
ário. Isso mesmo: pra perder! NÓS DO CLC e a 
própria Quelei não nos deixamos escorregar 
pela casca de banana pretendida pelos que 
maquinavam sua derrota jurídica que além, de 
dificuldades com sua reintegração a manobra con-
sistia também em deixar mal o jurídico do Sepe aos 
olhos da própria Quelei que certamente desanimaria 
buscar apoio ali.

  Sem arredar o pé, forçamos a direção do Sepe 
a nos indicar outros advogados não contaminados 
pela APS-PSOL. Outro advogado da mesma entida-

de que foi indicado e nova petição foi redigida. Em 
questão de pouco dias a nova petição foi deferida 
pelo judiciário e Quelei obteve 
uma grande vitória no judiciá-
rio de Vassouras e região. Numa 
sentença redigida de uma for-
ma quase que irrecorrível, a 
sua reintegração era exigida 
IMEDIATAMENTE! Porém, 
pasmem! Não terminaram os 
ataques e expedientes sorra-
teiros da corrente psolista cha-
mada de APS, contra Quelei 
e o CLC. Descobrimos por 
fontes seguras que alguns da 
APS orientaram a secretaria 
de educação vassourense a re-

correr da decisão. Denuncia-
mos com veemência mais esse 
golpe baixo contra a Quelei. 
Nossa denúncia surtiu efeito. 
Quelei foi reintegrada. Ufa!! 
Não foi difícil para os valoro-
sos e corajosos apoiadores de 
Quelei que um sindicato assim 
com uma direção que ao invés 
de dar força à sua base lutado-

ra joga do outro lado com a patronal e governos, 
NÃO DEVEM SER DIRIGENTES SINDICAIS.

  Nós do CLC concordamos com essa con-
clusão e mesmo com certa resistência de Quelei, 
preparamos uma chapa encabeçada por ela que 
foi convencida de estender a sua luta exitosa ao 
conjunto da categoria, nesse longínquo municí-
pio na região centro sul do Estado do Rio, outrora 
um bastião da escravidão no Brasil império, onde 
teve lugar o famoso Quilombo 
dos heroicos Manuel Congo e 
Mariana Criola. Quelei, essa 
mulher dedicada professora 
preta, sem grande experiência 
política militante, mobilizou 
outras valentes grevistas como 
ela e então a chapa foi forma-
da. Os transtornos persisti-
ram. Os seus adversários que-
riam a todo custo infernizar a 
sua vida visando por extensão 
atingir o CLC. Enfrentando 
imensos obstáculos, a campa-
nha da chapa 17 impulsionada 
pelo CLC tinha o simbólico 
número que remetia a mais 
ousada rebeldia dos debaixo 
que foi a Revolução Russa de 
1917. A campanha foi feita pra-
ticamente em um terço de dia e mesmo assim só 
na rede municipal. Contando e considerando que a 
APS/PSOL vinha cerrando fileira para negar qual-
quer espaço à Quelei, por menor que fosse este, os 

psolistas contavam como certa a derrota da 17. No 
entanto, deram com os burros n’água. A categoria 

respondeu com vigor: QUE-
LEI e a 17 foram conduzidas 
à direção do Sepe Vassouras. 
Mas, desgraçadamente as hos-
tilidades contra a gestão da 17/
CLC/Quelei não terminaram. 
Em que pese que passados 
já cerca de 24 meses desde a 
posse de Quelei --- PERÍODO 
ESTE QUE NA HISTÓRIA 
DESTE SINDICATO, MAIS 
GREVES E MOBILIZAÇÕES 
FORAM FEITAS até a pre-
sente data, a direção majori-
tária do Sepe Central no Rio, 

com todas as correntes que o dirige numa postura 
no mínimo antidemocrática, que beira à sabota-
gem, continua praticando apropriação indébita do 
dinheiro dos/as associados/as negando a Quelei o 
repasse financeiro das verbas do núcleo Sepe Vas-
souras, buscando assim sufocar a gestão da 17/
CLC na pessoa de Quelei.

  Esse intento de sabotagem financeira contra 
o núcleo Sepe Vassouras somente não tem sido to-
talmente vitorioso devido ao esforço monumental 
e espírito de luta da companheira Quelei e suas 
valentes companheiras da categoria, que usando 
recursos próprios não desaminam e insistem em 
navegar contra a correnteza. 

Elas correm sacolinhas para arrecadar recursos 
e assim manterem a chama de luta no Núcleo Sepe 
Vassouras. Inclusive para desespero dos sabotadores 
o NSV acaba cravar mais uma vitória da categoria no 

setor das auxiliares de creche, ao 
alcançar a equiparação salarial 
do setor com o professorado em 
geral, o que lhe renderá cerca de 
29% de acréscimo salarial. 

  Numa época de desmo-
ronamento da ex- poderosa 
Frente Popular as auxiliares 
de creche constituem desde a 
posse de Quelei uma base só-
lida da categoria, um suporte 
sem o qual a gestão CLC/Que-
lei não teríamos resistido à 
longa sabotagem que a direção 
majoritária do Sepe RJ (PSOL 
PT PCDOB PSTU) vem pro-
movendo sistematicamente. 
Frustrados por não terem con-
seguido impedir a reintegra-
ção e a eleição de Quelei. Mas, 
mesmo com a sabotagem em 

curso, a cada dia cresce a filiação ao sindicato. As 
mobilizações e greves NAS DUAS REDES tem 
sido maiores do que todas as que já foram feitas no 
passado deste núcleo. Esta das auxiliares inovou ao 

NÓS DO CLC e a própria 
Quelei não nos deixamos 
escorregar pela casca de 

banana pretendida pelos que 
maquinavam sua derrota 

jurídica 

Numa época de 
desmoronamento da ex- 
poderosa Frente Popular 
as auxiliares de creche 

constituem desde a posse 
de Quelei uma base sólida 
da categoria, um suporte 
sem o qual a gestão CLC/

Quelei não teríamos resistido 
à longa sabotagem que 
a direção majoritária do 

Sepe RJ (PSOL PT PCDOB 
PSTU) vem promovendo 

sistematicamente

 Por um autêntico partido 
operário revolucionário que 

lute por um governo operário-
camponês-indígena, baseado 
nos Conselhos e grupos de 
autodefesa para barrar a 

matança de pretos, pobres 
e indígenas e que lute pela 
Revolução Socialista! Venha 

para o CLC!
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ser conectadas com mães/pais, um elemento clas-
sista da escola quadripartite (professorado, pais/
mães/estudantes e funcionários) que assustou a 
prefeitura levando-a ceder a equiparação das auxi-
liares com o professorado.

  Dilma/Lula/PT/PCdoB que caiu na farra com 
o PMDB e a Odebrecht e em que severos ataques 
“Neoliberais” vêm sendo perpetrados à classe tra-
balhadora no campo e na cidade, onde tem se ve-
rificado até mesmo práticas de relação de trabalho 
análogo a de escravos pagando salários abaixo do 
mínimo, atrasando e cortando salários e direitos, 
OS ACONTECIMENTOS EM VASSOURAS e 
a conquista do PCCS (maior processo trabalhis-
ta em todo o Estado do Rio) em Volta Redonda, 
provam que sindicalismo praticado pelo Comi-
tê de Luta Classista (CLC) sem dúvida supera 
o Novo Sindicalismo levado a cabo pelas centrais 
operárias controladas pela CUT/PT, CTB/PCdoB, 
Conlutas/PSTU e Intersindical/PSOL, blocos estes 
que a cada dia imitam cada vez mais o peleguismo 
de direita patronal/governista da Força Sindical, 
UGT, Nova Central e assemelhados. AVANTE NA 
LUTA! Viva os 20 anos do CLC! Vamos parar o Bra-
sil para derrubar AS REFORMAS TRABALHISTA 
E SINDICAL! Por um autêntico partido operá-
rio revolucionário que lute por um governo 
operário-camponês-indígena, baseado nos 
Conselhos e grupos de autodefesa para barrar 
a matança de pretos, pobres e indígenas e que 
lute pela Revolução Socialista! Venha para o 
CLC!

DEFESA DOS 
TRABALHADORES DA COHAB

Moção de solidariedade e 
pedido de resolução.

  A Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
(PMDB-PT-PCdoB), a pedido do Ministério Públi-
co (processo 0216200/38.1996.5.01.03.41, Tribunal 
Regional do Trabalho da 1 Região) que por sua vez 
atende pedido de um setor do SEPE VR, SFPMVR 
e outros, objetivando fazer mais de mil demissões 
de trabalhadores (as) terceirizados (as) os quais há 
mais de 15 anos prestam dedicados e qualificados 
serviços para a população volta-redondense.  O pre-
texto seria por serem estes admitidos “sem concur-
so”. Como de praxe, recorremos ao judiciário, mas 
embora a questão esteja sub judice, não achamos 
que uma demanda dessa ordem se resolva no judi-
ciário, o qual tanto quanto o executivo e o legislativo 

têm atuado como um túmulo dos direitos e conquis-
tas da classe operária.

  Neste sentido, como já fizemos nas assembleias 
dos trabalhadores da Construção Civil, do funciona-
lismo público volta-redondense e na assembleia do 
próprio Sepe, recorremos agora a este radicalizado 
15º Congresso do Sepe RJ, que repudie veemente-
mente este ataque a um setor do funcionalismo pú-
blico que tem sido alvo de governos na busca de in-
troduzirem as contra reformas sindical, trabalhista e 
Previdenciária, como recentemente ocorreu quando 
o ex-governador Sérgio Cabral tentou mexer com o 
Plano de Carreiras do magistério estadual e demitir 
os Animadores Culturais. Na mesma trilha neolibe-
ral, o prefeito Eduardo Paes piorou a Previdência da 
categoria municipal e até hoje não tem um Plano de 
Cargos Salários e Carreira.

  No contexto e no marco das Greves Gerais, 
que ocorreram no primeiro semestre de 2017 tendo 
como uma de suas bandeiras o fim da terceiri-
zação, nós delegados/as congressistas reunidos 
neste 15º Congresso do Sepe RJ exigimos que a 
Prefeitura e a Justiça burguesa parem imedia-
tamente com este ataque aos nossos irmãos e 
irmãs de classe, suspendendo imediatamente 
as demissões. Exigimos ainda, com direitos iguais, 
a incorporação destes trabalhadores aos quadros da 
PMVR, os quais tantos anos a fio debaixo das piores 
condições de trabalho e com péssimos salários, de-
dicaram grande parte de suas vidas.

  Um por todos e todos por um!!

VEJAM O QUE SAIU NA IMPRENSA: “CO-
HAB-VR terá de demitir mil pessoas

Volta Redonda Publicado em 26/07/2013, às 
18h19, Última atualização em 26/07/2013, às 18h19

  Um acordo feito na 1ª Vara do Trabalho de Vol-
ta Redonda prevê que as demissões de cerca de mil 
funcionários da Cohab-VR (Companhia de Habita-
ção de Volta Redonda), contratados sem concurso 
público, serão feitas em duas etapas. A primeira me-
tade será demitida até 31 de janeiro de 2014, e a se-
gunda vai ser dispensada até 30 de junho do mesmo 
ano. Ainda conforme o acordo, todos os empregados 
cedidos para outros órgãos terão de voltar à COHAB. 
Ao todo a Cohab têm 1,7 mil funcionários.

  O acordo foi feito entre o prefeito Antônio Fran-
cisco Neto (PMDB) e o Ministério Público do Tra-
balho no último dia 15. Pela decisão inicial da Justiça, 
as demissões teriam que ocorrer ainda entre agosto 
e setembro próximos. 

  Com a extensão do prazo, a prefeitura disse que 

vai comunicar os funcionários que serão afetados 
pelo acordo e também preparar dois concursos pú-
blicos para o preenchimento das vagas. O primeiro 
concurso será realizado em novembro deste ano, en-
quanto o segundo está previsto para abril ou maio 
do ano que vem, segundo informações da prefeitura. 

  O prefeito destacou que convocará os funcioná-
rios para o concurso:

- Esperamos que todos participem do concurso. A 
ação chegou ao seu final e temos de acatar a decisão. Fi-
zemos esse acordo com objetivo de dar mais tempo para 
as pessoas se prepararem - disse o prefeito.

 Sepe fez denúncia

  A batalha judicial entre o MPT e a prefeitura foi 
motivada a partir de uma denúncia feita pelo Sepe 
(Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação) 
ainda em 1995, quando o prefeito era o atual verea-
dor Paulo Baltazar (PRB). No ano seguinte - ainda 
no governo Baltazar - a denúncia foi encampada pe-
los procuradores do Ministério Público, dando início 
aos trâmites judiciais. 

  Com a denúncia, o Sepe pretendia parar as con-
tratações pela Cohab, assim como pediu o fim das ces-
sões de funcionários contratados pela companhia. 

  A partir de 1997, com a eleição do primeiro 
mandato de Antônio Francisco Neto foram impetra-
dos recursos para manter os contratados nos cargos. 
No entanto, em 2002 foi proferida sentença a favor 
da ação do MPT, com o processo transitando em 
julgado em 2005. Desde 2009, não houve nenhuma 
contratação através da Cohab. 

  No início do ano, saiu uma decisão para que a 
prefeitura demitisse os funcionários contratados no 
prazo de 90 dias. Foi quando Neto conseguiu fechar 
o acordo com a Justiça, assinado no último dia 15.

Multa em caso de descumprimento é de R$ 
100 mil

  
O juiz do trabalho Edson Dias de Souza fixou 

multa de R$ 100 mil em caso do descumprimento 
das obrigações relacionadas aos funcionários con-
tratados pela Cohab-VR. Com um detalhe: para o 
acordo valer o prefeito teve de assumir o compro-
misso de responder pessoalmente pelo pagamen-
to da multa.”. 

Leiam mais: http://diariodovale.uol.
com.br/noticias/2,76835,Cohab%20VR%20
tera%20de%20demitir%20mil%20pessoas.
html#ixzz2jgkgZqRX

Assinam essa tese:
COMITÊ DE LUTA CLASSISTA
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SEPE/RJ: UMA TRINCHEIRA DOS 
TRABALHADORES EM TEMPOS DE GUERRA 

CONTRA PATRÕES E GOVERNOS! 
(TESE DO COLETIVO MARXISTA REVOLUCIONÁRIO PAULO ROMÃO, 

DO MOVIMENTO ESQUERDA SOCIALISTA E INDEPENDENTES)

Tese3

“Os sindicatos são a escola do socialismo e, sem
pressenti-lo tornaram-se eixo da organização da
classe proletária, assim como as municipalidades
e paróquias medievais o foram para a burguesia.
Se os sindicatos são indispensáveis às guerrilhas
cotidianas, entre o capital e o trabalho, não o são

menos importante como um meio organizado para
abolição do próprio sistema de trabalho assalariado”.

(Karl Marx)

1 – Conjuntura internacional 

O sistema capitalista vive sua maior crise. A de-
sigualdade, a pobreza e a concentração do capital 
aumentam em decorrência da 
contrarrevolução econômica – o 
ataque permanente aos direitos 
dos trabalhadores, além da cres-
cente espoliação e dilapidação 
de recursos naturais. O muro 
de Trump contra o México e o 
ataque aos refugiados na Europa são as expressões 
mais evidentes de um fenômeno mundial contra os 
povos oprimidos, imigrantes, negras/os, mulheres e 
LGBTs.

Por outro lado, a gestação de uma nova alternati-
va da classe trabalhadora contra-hegemônica à dos 
capitalistas é lenta por conta do atraso na consciên-
cia das massas, da ausência de um modelo (desde 
a crise do “socialismo real”) e de uma direção. Esta 
é a desigualdade fundamental da situação mundial, 
que aqui chamamos de impasse. Portanto, compre-
endemos que é necessário avançarmos para a cons-
trução uma alternativa anticapitalista, apoiada nas 
mobilizações de massas como método fundamental 
para a conquista de mudanças estruturais. Lutamos 
por demandas econômicas, democráticas e anti-im-
perialistas contra os governos a serviço da oligarquia 
financeira e monopolista.

A dinâmica da crise está marcada por uma maior 
desordem mundial, provocada pela crescente perda 
de hegemonia dos EUA, o que torna a dominação 

mundial mais caótica. O pós-guerra organizou uma 
ordem mundial por meio dos pactos entre os EUA 
e a URSS. Com a queda da burocracia stalinista em 
1989 tal arranjo terminou. Restaurou-se o capitalis-
mo nesses países, iniciou-se a globalização capitalis-
ta, ampliou-se a concentração de capitais e a finan-
ceirização econômica. A globalização trouxe consigo 
o deslocamento de grande parte da indústria para a 
Ásia (China, Índia, “Tigres”, etc.); a revolução tec-
nológica e nas comunicações; o salto na robotização; 
e a produção em rede. Tudo isso fragilizou a classe 
operária ocidental. Proclamava-se o “fim da histó-
ria”, mas as contradições do capitalismo surgiram 
ainda mais fortes em 2007/2008 com a crise econô-

mica.
A decadência americana fa-

cilitou o aparecimento de novos 
imperialismos ou protoimpe-
rialismos: a Rússia, na disputa 
geopolítica do Leste e do Orien-
te Médio, e a China, centrada 

sobretudo na exportação de capitais à Ásia, África e 
América Latina. O tabuleiro geopolítico tornou-se 
mais caótico. Aumentam a concorrência econômica, 
os choques interimperialistas e a ameaça de confli-
tos bélicos, como demonstram a situação no Oriente 
Médio e no Pacífico. A crise permanente tem levado 
à divisão de países, à emergência de novos naciona-
lismos e a fenômenos retrógados como o ISIS/Da-
esh. O isolamento de Trump no G20 sobre os acor-
dos climáticos mostra outra fissura na hegemonia 
dos EUA e as divisões da burguesia internacional, 
enquanto o aquecimento global e o aumento do nível 
dos oceanos ameaçam povos de todo o mundo. 

A crise dos regimes bipartidários da burgue-
sia, na qual as eleições surpreendem os principais 
analistas e emergem fenômenos não previstos pelas 
pesquisas de opinião, como o “Brexit” e a vitória de 
Trump. A representação política torna-se instável 
e liquida a previsibilidade anterior, organizada pela 
alternância de partidos conservadores e socialdemo-
cratas. 

Assim sendo, aumenta a busca pelos “extre-
mos”. Por um lado, surgem fenômenos de massa 
de uma nova esquerda, por fora dos aparatos 
socialdemocratas, que são parte da mobilização 
mundial em busca de democracia real. Por outro, 
alternativas de direita radical ganham peso de mas-
sas ao levantar bandeiras reacionárias, nacionalistas 
e anti-imigrantes. Diante da polarização nos extre-
mos, em vários países, a burguesia busca sua “re-
ciclagem” política por meio de um “novo centro” e 
novas figuras neoliberais.

Na América Latina, chega ao fim o ciclo dos 
chamados governos de “esquerda ou progressistas” 
(guardadas as diferenças entre eles). Num proces-
so que também se pode inscrever num marco mais 
amplo e com contradições entre si - por exemplo: 
Lula não foi Hugo Chavez. É fundamental apostar 
no novo ciclo de experiências da esquerda na região. 
Apesar da degeneração do governo de Maduro na 
Venezuela, novos processos de reorganização popu-
lar e das forças de esquerda vem ganhando força. 

Esta modesta reflexão para a política internacio-
nalista está solidamente balizada nas bandeiras de-
mocráticas, anti-imperialistas e anti-capitalistas; no 
apoio à luta de povos oprimidos, como os palestinos 
e curdos; na ampliação estratégica da luta e da or-
ganização dos trabalhadores em escala mundial. E 
mais do que nunca, nos 100 anos da Revolução Rus-
sa, é necessário reafirmamos a necessidade histórica 
de uma sociedade justa, fraterna, igualitária e radi-
calmente democrática. 

2 – Conjuntura nacional 

A caracterização que fazemos dos últimos acon-
tecimentos políticos no Brasil, em especial após a 
ascensão ilegítima de Michel Temer à presidência, 
é de que houve um golpe palaciano. Esse golpe, do 
ponto de vista institucional, foi operado por um con-
luio midiático-jurídico-parlamentar. Do ponto de 
visto dos interesses tutelados, o golpe representa o 
acirramento da agenda neoliberal – que caracteriza 
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os governos brasileiros desde o início da década de 
90 do século passado – em favor do capital financeiro 
internacional, seus interesses e agentes.

Negam que a chegada de Temer foi um golpe 
os grandes conglomerados de mídia no Brasil (em 
especial as organizações Globo), os partidos da or-
dem (PSDB, DEM, PPS, PMDB e seus partidos 
satélites) e as representações coletivas da burguesia 
(CNI, FEBRABAN, CNA, FIESP, FIRJAN etc.). Ou 
seja, os mesmo grupos que legitimaram os golpes e 
as tentativas de golpes institucionais dos governos 
de base popular na América Latina nos últimos anos 
(Chaves na Venezuela, Zelaya em Honduras e Lugo 
no Paraguai) hoje estão emparelhados com a negati-
va do golpe no Brasil. 

Apesar da disputa interna da burguesia pelo pro-
tagonismo e rumos após o golpe, o acirramento da 
agenda neoliberal é inegavelmente um interesse co-
mum de todas as suas frações. Desse modo, seu iní-
cio sequer esperou a consolidação do afastamento. 
Ainda no curso da interinidade, Temer recuperou as 
medidas de ajuste fiscal gestadas por Dilma e Levy, 
bem como elaborou novos dispositivos, e solicitou 
ao congresso nacional prioridade máxima nas suas 
aprovações. Nesse bojo destacamos o PLP 257 e a 
PEC 241. Com a consolidação do golpe, Temer en-
caminhou, ao congresso, também a Lei de Terceiri-
zação e as Reformas Trabalhista e Previdência.

Em apertada síntese, o PLP 257 prescreve a di-
minuição dos parâmetros de limites de gastos má-
ximos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), a edição de Leis de igual teor em nível es-
tadual, bem como o compromisso de diminuição 
de gastos, em especial pelos próximos dois anos, de 
Estados e Municípios. Tudo isso como contrapar-
tida à expansão do prazo de pagamento das dívidas 
de Estado e Municípios com a União através de um 
aditivo contratual.

Já a PEC 241, em apertado resumo, prevê ajuste 
em longo prazo das contas públicas mediante um 
novo regime fiscal. Defendendo um suposto ree-
quilíbrio dos gastos públicos, a PEC 241/2016 de-
termina que, pelos próximos vinte anos, as despe-
sas primárias da União no ano anterior, só podem 
ser corrigidas até o limite da inflação oficial (IPCA) 
e também a desvinculação dos cálculos dos investi-
mentos mínimos em saúde e educação do valor da 
receita, transformando os parâmetros mínimos em 
máximos, que só poderão ser ultrapassados com au-
torização do parlamento. 

As mudanças delimitadas na recém-aprovada 
Reforma Trabalhista eliminam grande parte do, já 
frágil, rol de direitos e garantias dos trabalhadores 
brasileiros contra a ganância dos patrões aos pata-
mares bárbaros do início do século XIX. Mais que 
isso, a Reforma Trabalhista ataca também a orga-
nização sindical, ou seja, os meios pelos quais os 
trabalhadores resistem aos ataques dos governos e 
patrões e exigem dos mesmos melhores condições 
de trabalho e vida. 

Já a Reforma Previdenciária pretende não apenas 

aumentar em patamares quase que inalcançáveis o 
acesso aos benefícios previdenciários, mas também 
diminuir os valores dos mesmos. A conjugação dessa 
reforma com a histórica e consagrada fragilidade da 
nossa economia deixará para a classe trabalhadora 
apenas três opções: I - morrer trabalhando; II - mor-
rer sem emprego; III - ter acesso a um benefício pre-
videnciário com valor rebaixado.

Temer também esvaziou políticas assistenciais 
consolidadas e extinguiu a secretaria especial de di-
reitos humanos. Isto é, o golpe traz consigo um ace-
leramento do processo de contrarreforma do estado 
brasileiro, portanto, coloca ainda mais em xeque os 
direitos básicos dos trabalhadores através da precari-
zação das garantias mínimas do trabalho contra o ca-
pital, do desmonte do sistema de seguridade social, 
do fim das políticas de combate à pobreza extrema e 
de promoção de direitos humanos.

Por outro lado, as dificuldades na mobilização da 
resistência contra tudo isso passa, sobretudo, pelas 
movimentações equivocadas operadas no curso de 
mais dez anos de governo de conciliação de classes 
do PT e do campo lulista. Ao promover a compre-
ensão da cidadania pelo consumo e não pelo exercí-
cio de direitos e controle sobre o público, ao cooptar 
as organizações dos trabalhadores e ao justificar a 
aliança com o que há de mais apodrecido na políti-
ca brasileira e a criminalização dos movimentos de 
resistência, o PT desmobilizou, burocratizou e até 
mesmo degenerou a vanguarda dos trabalhadores. 

Em tempos de supervalorização de commodi-
ties e, portanto, de orçamento largo, a luta de clas-
ses foi sublimada pela aplicação pontual de boas 
políticas para os trabalhadores. No entanto, o gros-
so do orçamento continuava a ser direcionado para 
o pagamento dos juros da dívida pública e execução 
dos interesses do capital.  Atrelado a isso, ocorreu 
uma tentativa de valorização de parte da burguesia 
nacional (empreiteiras, cervejarias, mineradoras, 
empresas privadas do setor de energia, agronegócio 
etc.), hoje quase todas envolvidas em escândalos de 
corrupção de agentes públicos, e uma tentativa real 
de elevar o Brasil à condição de sub-imperialista no 
rearranjo mundial (criação do Brics, expansão de 
empresas brasileiras para a África e América Latina, 
intervenção bélica no Haiti etc.).

Contudo, a crise do capitalismo que teve início 
em 2008 aprofundou, a partir do primeiro mandato 
de Dilma (2010), o perfil pró-capital de seu governo. 
Em razão da queda do preço, no mercado interna-
cional, dos insumos minerais e agrícolas e a desa-
celeração da economia chinesa (principal destino de 
nossas exportações minerais), o Brasil foi inserido 
por completo na grave crise do capital iniciada em 
2008, a farsa petista da conciliação de classes foi des-
mascarada. O acirramento político decorrente da 
crise econômica teve como ápice o golpe dado pelos 
próprios “aliados” do PT. 

Para contextualizar, por outro lado, é fundamental 
retornar às Jornadas de Junho de 2013, que marcaram 
o início do fim do ciclo político da Nova República. 

As reivindicações de mais direitos e melhores 
serviços públicos e pelo fim da captura do Estado 
e das instituições pelas corporações capitalistas 
apontavam um caminho. Mas, para recompor o 
regime naquele período, o governo Dilma/Temer 
aprofundou seu aspecto repressivo com a lei antiter-
rorista e a minirreforma política para evitar o cresci-
mento de alternativas à esquerda.

Mesmo tendo essa unidade em 2013, com a 
continuidade da crise econômica e a inoperância 
do governo petista, a burguesia reagiu com um “si-
mulacro” de Junho nas marchas de 2015/16. A di-
reita tomou as ruas, canalizou o descontentamento 
da classe média com a crise e a corrupção para uma 
saída reacionária e criou as bases para ascensão de 
Temer na presidência no nefasto dia 17 de abril de 
2016. A burguesia, portanto, derrubou Dilma se 
aproveitando da sua impopularidade e as denúncias 
de corrupção reveladas pela Lava Jato. O impeach-
ment converteu-se no golpe palaciano, com o cinis-
mo daqueles que diziam ser contra a corrupção, mas 
conduziram ao poder um vice-presidente totalmen-
te comprometido com os mesmos esquemas. 

Conjugado a isso ocorre um avanço das platafor-
mas políticas conservadoras e, como consequência 
direta disso, a demonização da “esquerda” orques-
trada, isso tudo com o apoio da mídia corporativista 
burguesa. É nesse contexto que ocorre da organi-
zação de parte dos setores da direita, como o Mo-
vimento Brasil Livre (MBL), Movimento Vem Pra 
Rua, Revoltados Online, e avanço de setores con-
templados por um discurso conservador (Família 
Bolsonaro, Fernando Holyday, Major Olimpio etc.).

Apesar de dificuldades estruturais como o de-
semprego e a falta de ação dos setores mais impor-
tantes do proletariado, não tardou para que o movi-
mento de massas ampliasse a resistência. A greve 
geral do dia 28 de abril foi histórica – na esteira das 
marchas das mulheres de 8 de março e da paralisa-
ção do 15 de março – e reforçou a disposição de luta 
da classe trabalhadora contra as reformas. A marcha 
a Brasília em 24 de maio com mais de 100 mil pre-
sentes, derrotou a repressão com a ação de setores 
da vanguarda e do sindicalismo combativo da CSP-
-Conlutas e mostrou ao país que a batalha ainda está 
em curso.

O SEPE/RJ, diante desse cenário, é um sindica-
to classista, combativo e independente. Desde sua 
origem, o SEPE/RJ tem não apenas defendido de 
maneira intransigente os direitos dos profissionais 
de educação, mas se colocado com um instrumento 
impulsionador da consciência de classe dos traba-
lhadores, isso em um ambiente de ampla democra-
cia e respeito à pluralidade. Contudo, as lutas aqui 
travadas não podem se limitar ao debate regional, é 
preciso levar essa experiência para outras entidades 
sindicais da educação.

Assim, nosso retorno à Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação – CNTE é estra-
tégico, uma vez que tal entidade, apesar de suas li-
mitações, representa a possibilidade de promoção da 
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luta dos trabalhadores da educação do Rio de Janeiro 
em nível nacional, logo, um espaço potencializador 
de nossos objetivos enquanto parte importante da 
classe trabalhadoras organizada.

O desafio colocado para a classe trabalhadora 
nesse cenário de desarticulação e ataques profundos 
é a organização de uma nova direção política que seja 
capaz de reorganizar a classe para não apenas resis-
tir aos ataques, mas, principalmente, para avançar 
na construção do socialismo. Em meio a tantos ata-
ques a formação de um terceiro campo se torna ain-
da mais urgente, por isso defendemos que o SEPE/
RJ seja uma trincheira, com articulação nacional, da 
classe trabalhadora no enfrentamento aos governos, 
patrões e demais representantes do capital.

3 – Rede Municipal do Rio de Janeiro 

Iniciamos o ano de 2017, no Município do Rio, 
com um novo governo que está demonstrando ser 
mais do mesmo. Podemos observar a continuidade 
da Prefeitura de Marcelo Crivella com os governos 
anteriores nas suas secreta-
rias, que apresentaram os ve-
lhos nomes da política local e 
até mesmo um ex-torturador 
da ditadura indicado para a 
Secretaria de Ordem Pública. 
A situação de quem vive na ci-
dade é de crescente precarização, posto que o atual 
prefeito opera com a mesma lógica de seu antece-
dente Eduardo Paes . Vemos esta lógica no aumento 
de pessoas em situação de rua, na crise das áreas da 
educação e saúde públicas, e sobretudo na violência 
urbana que se agudiza e atinge principalmente a ju-
ventude negra e pobre.

O Rio de Janeiro tem sido um laboratório de uma 
cidade-negócio, gerida para a maximização dos lu-
cros das mesmas empresas que financiam os par-
tidos da ordem. Duas das principais figuras-chave 
desse processo estão hoje na cadeia devido às inves-
tigações que aconteceram como desdobramentos da 
Operação Lava-Jato. De um lado o ex-Governador 
Sérgio Cabral (PMDB), do grupo político do ex-pre-
feito Eduardo Paes e do atual (des)governador Luiz 
Fernando Pezão; e do outro o billionário Eike Batis-
ta. Duas faces de uma mesma moeda: de um lado 
corruptos e do outro corruptores. Outro exemplo 
desta lógica está na possibilidade do prefeito autori-
zar mais uma vez o aumento do preço do transporte 
público, mesmo em direção contrária aos pareceres 
do Tribunal de Contas do Município. A prisão do 
mega-empresário do ramo de ônibus Jacob Barata 
Filho revela a caixa preta da política de transporte no 
Rio. Porém, ao invés da investigação desta máfia, a 
base do governo na Câmara Municipal tem trabalha-
do para criar uma CPI chapa-branca. 

Além disso, a prefeitura é autoritária como vimos 
em seus recentes ataques a eventos culturais, prin-
cipalmente os relacionados ao povo negro e também 
na sua recusa em apoiar a realização da Parada do 

Orgulho LGBT alegando austeridade, mesmo que 
todas as evidências apontem que a parada é lucrativa 
para o Rio. 

O governo Crivella, diferente de sua promessa de 
campanha, já demonstrou que sua prioridade não é 
“cuidar das pessoas”. Logo no primeiro semestre 
de gestão, nós servidores já começamos a sentir no 
bolso a opção política do novo prefeito. Os auxílios 
como creche e educação não foram pagos no início 
do ano como de costume; não tivemos a antecipa-
ção da 1ª parcela do 13º; e em relação ao reajuste, a 
prefeitura pretende dar apenas o que é determina-
do por lei (que hoje está em torno de 2%). E para 
piorar, Crivella pretende realizar uma “Reforma da 
Previdência” Municipal (emenda 41) que taxará os 
aposentados e levará aos servidores perderem a pari-
dade e integralidade. 

O novo governo vem usando a desculpa da crise 
para negar nossos direitos. Porém, essa mesma crise 
não faz a prefeitura endurecer com os empresários. 
Estamos vivenciando a precarização das nossas con-
dições de vida e de trabalho, enquanto o vice-prefei-

to devia 215 mil reais de IPTU e 
empresas, como Jóquei Club, têm 
dívidas bilionárias de ISS com a 
prefeitura. Está nítido que a op-
ção de quem pagará pela crise é 
uma opção política. E a prefeitura 
em poucos meses já demonstrou 

de quem irá “cuidar”. Por isso, precisamos desde já 
organizar a luta da rede municipal e garantir que não 
sejamos nós a pagar pela crise. 

No primeiro semestre, o SEPE já começou a 
demonstrar que não se calará diante das retiradas 
de nossos direitos. Com o Movimento Unificado em 
Defesa do Serviço Público Municipal, organizamos 
um protocolaço no Previ-rio, que já começou a dar 
frutos, com o retorno do pagamento de alguns bene-
fícios e o compromisso dos representantes do gover-
no de abertura no segundo semestre e do pagamen-
to retroativo dos demais. Essa ação demonstra que 
somente organizando a luta dos servidores teremos 
conquistas. 

Tratando-se mais especificamente da Educação, 
infelizmente o novo governo está dando prossegui-
mento ao governo Paes. Apesar do novo secretário 
de Educação ter em seu currículo um histórico de 
luta, Cesar Benjamin está demonstrando não ser 
capaz de romper com os velhos problemas da ges-
tão anterior. Fez a opção da continuidade (o que fica 
bem evidente ao observar que a cúpula da SME é 
a mesma da gestão Paes) ao invés de propor uma 
revolução na Educação Municipal. A política edu-
cacional meritocrática segue a mesma cartilha do 
governo anterior. O novo governo insiste no mesmo 
discurso de Eduardo Paes para não cumprir o 1/3 de 
atividades extraclasse; a terceirização continua em 
nossas escolas e creches, e periga expandir devido 
a Lei 13.429 que permite terceirização da atividade 
fim; não há perspectiva de novos concursos para 
professores e funcionários apesar da carência de 

educadores, o que acarreta no excesso de trabalho. 
A falta de investimento nas nossas escolas, EDIs e 
creches colocam em risco a aprendizagem dos nos-
sos alunos e também nos expõe a trabalhar em con-
dições precárias,  insalubres e até mesmo inseguras. 
Não podemos aceitar que nossas UEs fiquem sem 
porteiros, por exemplo, contribuindo para a falta de 
segurança nas mesmas. É urgente concurso para 
esse e outros cargos. Em relação às condições de tra-
balho continuamos com os velhos problemas, e em 
alguns casos a situação até se agravou. O novo gover-
no vem cortando verbas até mesmo para materiais 
essenciais. Os professores, por exemplo, nem  xerox 
têm para trabalhar. Enquanto isso, vemos o dinheiro 
público sendo desperdiçado nas apostilas que enca-
lham em algumas escolas. César Benjamin, assim 
como fazia Claudia Costin, não prioriza garantir a 
autonomia daqueles que estão no chão da escola e 
melhor conhecem as especificidades e realidade dos 
seus alunos. Falta verba também para conseguirmos 
ônibus para atividades externas, como visita a mu-
seus, mas esses ônibus aparecem para o “ato pela 
paz” puxado pelo governo. A alimentação dos nos-
sos alunos também foi afetada com uma perceptível 
piora do cardápio escolar.  Portanto, apesar de um 
governo novo, seguimos com os velhos problemas da 
nossa rede. 

Precisamos fazer desse congresso do SEPE um 
espaço de organização da luta da rede municipal 
para arrancar do governo Crivella a criação da data 
base, reajuste salarial, implementação do 1/3, auto-
nomia pedagógica e fim das avaliações externas, o 
reconhecimento das AEIs, reconhecimento da fun-
ção de cozinheiras escolares, redução da jornada de 
trabalho dos funcionários administrativos para 30h 
(sem redução salarial), etc.

Somente a nossa organização e luta conseguirá 
pressionar o governo para que este invista na Edu-
cação Pública. O novo prefeito já deixou nítido que 
em sua concepção o dinheiro público não precisa 
ir pra escola pública. Peguemos como exemplo a 
Educação Infantil, que é um dos segmentos que 
mais sofrem com a falta de investimento na rede.  
Geralmente são nos EDIs e creches que os proble-
mas gerais da rede municipal aparecem de forma 
mais extrema.  A política do governo para esse seg-
mento não é a de investir nas creches e EDIs, nem 
sequer amplia as unidades e vagas na rede pública. 
Tão pouco busca solucionar os diversos problemas 
enfrentados pelas profissionais da Educação In-
fantil: como falta de material, salas lotadas, dupla 
função das AEIs e falta de tempo de planejamento 
das PEIs (que em alguns casos praticamente ine-
xistem). Mas sim investir o dinheiro público em 
creches conveniadas, e não nas da própria rede. É 
essa concepção de Educação que precisamos bar-
rar. A privatização existente no governo Paes irá 
continuar no governo Crivella. E cabe a nós barrar 
a terceirização e desvio de dinheiro público. Cabe 
a nós defender a escola pública!

Como já dito as opções econômicas e educacio-
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na Educação Pública.
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nais do novo governo, nos impõem a velhos e conhe-
cidos problemas a serem enfrentados.  No entanto, 
hoje há outra questão que vem ganhando espaço 
como um dos principais problemas da nossa rede: 
a violência. A violência vem prejudicando o funcio-
namento das nossas UEs e colocando em risco os 
alunos, funcionários e professores da rede. De fato 
esse não é um problema novo para nós. 

 No entanto, anos de descaso e falta de políti-
ca pública só fizeram agravar a situação. A prefeitura 
precisa ter uma posição concreta para o problema e 
não propostas demagógicas como passeata pela paz 
que em nada mudará a situação das nossas unida-
des de ensino.  É preciso construir um projeto pe-
dagógico que atenda as demandas dos nossos alu-
nos que convivem com a violência cotidianamente e 
prover a escola com equipes multifuncionais (com 
psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, etc) 
capazes de lidar com os traumas e responder as ne-
cessidades dos alunos e trabalhadores da rede ex-
postos a essa situação. A segurança dos alunos e tra-
balhadores da rede municipal é responsabilidade da 
prefeitura. Não podemos levar um tiro enquanto tra-
balhamos! Não podemos mais perder nossos alunos 
dentro e fora dos muros das escolas! Não podemos 
naturalizar a violência! A violência tem responsável. 
A violência é fruto da falta de uma política pública.  
Por isso,  precisamos cobrar a responsabilidade da 
SME e Prefeitura. 

 Por fim, o próximo período é um período 
chave para o município do Rio. Pois os problemas 
que vivenciamos cotidianamente na rede municipal 
nos impõem como urgente a necessidade de uni-
dade e organização da nossa categoria. Precisamos 
fazer desse congresso um espaço de armação para 
nossas lutas e arrancar do governo Crivella nossas 
pautas históricas. 

4 - Rede Estadual

Os profissionais de educação da Rede Estadual 
do Rio de Janeiro vêm enfrentando uma série de ata-
ques no último período. Em 2016, realizaram não só 
a maior greve da história da Rede Estadual, com a 
duração de 147 dias, e que contou com ampla ade-
são da categoria, com índices de participação giran-
do em torno de 80% a 90%, como também uma das 
mais vitoriosas, com conquistas históricas, como a 
volta de eleições diretas para direção de escola, o re-
gime de trabalho de 30 horas para os funcionários 
administrativos, o enquadramento por formação, o 
fim do SAERJ (um golpe certeiro na política merito-
crática), entre outras.

Foi uma das poucas categorias que se mobiliza-
ram naquele período para barrar o pacote de malda-
des do desgoverno Pezão, que previa um aumento na 
contribuição previdenciária de 11% para 14%, além 
de impedir que o atual desgoverno iniciasse uma 
política sistemática de atrasos salariais, o que infe-
lizmente se configura ultimamente com todos os 
aposentados, não só da educação, assim como com 

alguns servidores, exceção feita à educação e os da 
área da segurança. 

Apesar das vitórias conquistadas pela última 
greve, experimentamos um refluxo na mobiliza-
ção com baixa participação da categoria nas as-
sembleias e aos atos convocados por esses fóruns 
depois do término da greve, algo que se estendeu 
até o presente momento em que escrevemos. A re-
posição, longa, exaustiva e sob pressão do governo, 
fez a categoria se desmobilizar. O fato de a catego-
ria estar recebendo seus proventos também con-
correu para o imobilismo. 

Enquanto isso, o desgoverno Pezão e seu pau-
-mandado Wagner Victer, secretário estadual de 
educação, vêm desmontando paulatinamente as 
conquistas da última greve. A situação, aliás, sofreu 
um retrocesso: o maior autoritarismo da Seeduc 
levou a uma política deliberada de fechamento de 
escolas, municipalização de outras, fechamento de 
turmas e de turnos inteiros, com a emissão de CIs 
e resoluções que ameaçam a lotação e a antiguidade 
dos profissionais de educação nos seus locais de tra-
balho, querendo-os condenar a um “exílio” dentro 
da rede estadual, levando-os para metros distantes 
dos locais para os quais foram designados na época 
do seu concurso. E tudo com base numa ótica me-
ritocrática, querendo ferir a autonomia pedagógica 
do profissional de educação e cassar o direito à gre-
ve, na medida em que estabelece o lançamento de 
notas no sistema conexão e o número de faltas não-
-justificadas como critérios para alocação no quadro 
de horário das escolas.

Essa relativa inércia da categoria, portanto, não 
contribuiu para manter a vigilância necessária para 
a preservação dessas conquistas.

Mas a greve, embora vitoriosa, nos traz algumas 
reflexões. Uma delas é a necessidade de construir-
mos uma frente única entre 
os servidores estaduais para 
enfrentarmos os ataques que 
vêm se sucedendo. Já passou 
da hora a necessidade da ar-
ticulação de uma unidade das 
categorias do serviço público 
estadual para o enfrentamen-
to de questões graves que 
afetam não só os servidores 
públicos como a população fluminense. Precisamos 
sair do isolamento: a retomada do MUSPE (Movi-
mento Unificado dos Servidores Públicos Estadu-
ais) é só o começo. Um concerto maior com as for-
ças do serviço público presentes no MUSPE deve ir 
além da importante ação das cestas básicas: precisa-
mos construir a greve geral dos servidores públicos 
estaduais. 

O atual desgoverno Pezão, em conluio com a am-
pla maioria corrupta (e totalmente alheia aos interes-
ses da ampla maioria da população) dos deputados 
da Alerj, fez aprovar no primeiro semestre de 2017 
um pacote de maldades mais pernicioso, com teto 
de gastos para o orçamento estadual e o aumento da 

alíquota previdenciária para 14%, seguindo a políti-
ca de “ajuste fiscal” do governo golpista de Temer. 
Ao mesmo tempo em que isto acontece, as isenções 
fiscais bilionárias para as empresas continuam (dre-
nando amplos recursos orçamentários destinados à 
área social, em especial à educação e à saúde públi-
cas, somadas aos anos de saque do erário público por 
um esquema criminoso e corrupto de gestores como 
Sérgio Cabral), persiste o descalabro administrativo 
com hospitais à míngua e escolas com terríveis pro-
blemas de infraestrutura e sem pessoal, professores 
e funcionários, e com servidores ativos e aposenta-
dos com vários salários atrasados a receber. E sem a 
perspectiva de novos concursos públicos e a chama-
da daqueles profissionais já aprovados.

O desgoverno do PMDB no Rio de Janeiro, junto 
a outros governos estaduais, vem, portanto, aplican-
do o mesmo receituário neoliberal de estado míni-
mo para a população e de estado máximo para a elite 
econômica deste país.  

Uma política que vinha se intensificando já no 
governo de conciliação de classes de Dilma Rousse-
ff, no auge da crise financeira, o que ficou eviden-
te quando Pezão, na virada de 2015 para 2016, foi a 
Brasília pedir o auxilio financeiro do governo federal 
com vistas a renegociar a dívida do Estado do Rio de 
Janeiro. Naquele momento, o atraso no pagamento 
do 13º salário e a possibilidade de uma majoração da 
alíquota previdenciária levou a categoria dos profis-
sionais de educação à greve.

Com o golpe parlamentar-jurídico-midiático que 
depôs a então presidente Dilma Rousseff, o acir-
ramento dessa política neoliberal se concretiza. As 
contrarreformas do governo Temer, que conta com 
uma base parlamentar significativa, com apoio de 
inúmeros partidos da direita brasileira e do campo 
conservador e reacionário (PSDB, DEM, PP, PSD, 

entre outros) vêm sendo imple-
mentadas, a despeito da intensa 
mobilização dos movimentos so-
ciais e das centrais sindicais, que 
convocaram três datas de greve 
geral no primeiros semestre de 
2017, embora a do dia 30 de junho 
tenha sido esvaziada pela atuação 
de lideranças pelegas do movi-
mento sindical, mais preocupadas 

com a extinção do imposto sindical.
A Lei de Terceirizações, que estabelece regime 

de trabalho mais precarizado e atinge as atividades-
-fim, impondo um quadro de insegurança e incer-
tezas para a classe trabalhadora nacional, foi apro-
vada. A contrarreforma do ensino médio, que visa 
aprofundar a mercantilização do ensino e a criação 
de uma educação baseada na segregação social com 
prioridade para o mercado de trabalho e que descon-
sidera a visão humanista e mais global da educação, 
foi aprovada. A contrarreforma trabalhista, que retira 
direitos históricos consagrados na CLT, que esvazia 
a legislação social do trabalho e que nos remete a 
uma situação próxima a do início do século XX, em 
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que a vontade do patrão reinava soberana, também 
foi aprovada. 

Sabemos que tais contrarreformas aprovadas 
também impactaram negativamente as condições de 
trabalho dos servidores estaduais. Intensificação da 
exploração do trabalho, rebaixamento salarial, além 
do desmonte do serviço público de qualidade. Este 
desmantelamento da estrutura pública, seja pelas 
isenções fiscais ao grande capital, seja pela redução 
das verbas destinadas às áreas sensíveis do ponto de 
vista social (educação e saúde, em especial) prepa-
ra o terreno para o livre e voraz saque por parte do 
capital à estrutura estatal, partilhando-a como um 
“balcão” para seus negócios.

Seguindo a lógica da política de intensificação da 
acumulação de capital, o Estado brasileiro pretende 
ainda aprovar a contrarreforma da Previdência, que 
impedirá o trabalhador brasileiro de se aposentar, e 
se o conseguir, o fará com um benefício cujo valor 
será muito aquém das suas necessidades, sem di-
reito à paridade e a integralidade. Isto também já 
repercute de forma negativa para o servidor público 
do Estado do Rio de Janeiro, que, desde 2003 não 
tem mais direito à paridade e à integralidade. Com a 
possível aprovação da contrarreforma da previdência, 
todos os servidores serão atingidos. 

No Estado do Rio de Janeiro hoje, temos o acú-
mulo de perdas salariais há pelo menos três anos. 
Isso somado aos atrasos salariais piora ainda mais as 
condições de vida dessa categoria, responsável por 
garantir a excelência de um serviço público voltado 
para o atendimento da população fluminense, espe-
cialmente sua ampla maioria, a mais vulnerável do 
ponto de vista social. 

A próxima meta vem a ser o ataque frontal a es-
tabilidade do servidor público, tornando-o mero 
joguete nas mãos de uma classe política que trata a 
coisa pública como propriedade privada. Servidores, 
hoje estáveis do quadro da administração, seriam 
demitidos com base num rol de avaliações merito-
cráticas, dando espaço ao assalto por parte de agen-
tes públicos que fariam a farra de contratações de 
apadrinhados políticos. 

Faz-se necessário, então, mais duas reflexões. 
O retorno à CNTE (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação) é fundamental tam-
bém para levar adiante a luta dos trabalhadores da 
educação do Estado do Rio de Janeiro. É importante 
romper o isolamento e buscar uma articulação da 
luta em nível nacional, até por que os ataques ao ser-
viço público se dão também nos demais estados e 
municípios do país, seguindo a expressa orientação 
política do governo federal. A troca de experiências 
de luta e o estabelecimento de uma política única de 
enfrentamento do estado neoliberal e de suas pre-
tensões antidemocráticas e antirrepublicanas pode-
riam fortalecer uma ação mais decisiva para barrar a 
onda conservadora e reacionária por nós vivida. Isto 
se daria no âmbito da superestrutura.

Uma última reflexão se faz. Para fortalecer o com-
bate às políticas excludentes do Estado-Mínimo, nos 

é imperativo a articulação e o reforço do trabalho de 
base junto à categoria nos nossos locais de trabalho, 
não esquecendo também de priorizar a ação política 
conjunta com nossos aliados naturais: o movimento 
estudantil. 

No último período, foi de fundamental importân-
cia a atuação dos estudantes nas ocupações das esco-
las, repetindo algo já realizado em São Paulo (contra 
o governo do PSDB de Alckmin em 2015), Paraná, 
Rio Grande do Sul e em outros estados. No Rio de 
Janeiro, o combate que os estudantes travaram com 
o governo estadual, fortaleceu em muito a greve dos 
profissionais de educação, mesmo tendo sido esta o 
elemento que contribuiu para estimular a mobiliza-
ção daqueles. Houve um fortalecimento mútuo que 
a dialética explica. 

E aproveitando uma importante conquista histó-
rica da nossa greve de 2016, o diálogo com as novas 
direções eleitas deve ser fecundo no sentido de ga-
rantir uma escola viva, crítica e mobilizadora do pon-
to de vista da política quotidiana nos enfrentamentos 
com um governo que sempre teve em alguns dire-
tores seus principais capatazes. É preciso restaurar 
uma situação histórica que já foi a tônica da luta na 
Rede Estadual: o apoio das direções aos movimentos 
de greve dos profissionais de educação. 

 
5 – Animação Cultural

 A Animação Cultural no Estado do Rio de 
Janeiro nasceu em meio às lutas sociais que o Bra-
sil atravessava em meados da década de 80, com ar-
tistas ligados ao movimento popular, em pleno final 
da ditadura militar. No inicio do governo de Leonel 
Brizola, com a criação dos CIEPs, esses profissionais 
foram chamados para trabalharem nas escolas com 
projetos culturais que integrasse a comunidade e a 
escola. Que levasse o casamento entre educação e 
cultura.

 Esse primeiro projeto foi desmontado pelo 
governo de Moreira Franco, porém, retorna com o 
segundo programa do governo de Brizola, em 1992 
Nesse período o governo chegou a contratar cerca de 
1500 animadores culturais em todo estado do Rio de 
Janeiro. Sendo três por CIEP, com as mais variadas 
linguagens artísticas. 

 Contudo, o governo na sua forma de con-
tratar esses profissionais os deixou numa situa-
ção de fragilidade na relação de trabalho. Primeiro 
como bolsistas de CEPEUERJ e depois como car-
go de confiança, o que persiste até os dias de hoje. 
Colocando a categoria por várias vezes em perigo e 
demissão, ora pela troca de governos, ora por ações 
judiciais. Outra penúria que esses profissionais pas-
sam quando precisa aposentar ou tirar licença médi-
ca, já que governo ficou anos sem ter feito o repasse 
do INSS.

 Apesar desses percalços, o trabalho segue 
nas escolas, ao longo de 24 anos os animadores, que 
hoje somam em torno de 426, continuam desenvol-
vendo trabalhos culturais nas escolas e comunidades 

através das mais diversificadas linguagens. 
 Brigando por condições de trabalho e, prin-

cipalmente, pela efetivação no cargo esses animado-
res ocuparam a frente da ALERJ por um ano (2009 
/ 2010).  E, foi através dessa mobilização que conse-
guiu a aprovação de uma PEC ( Proposta de Emen-
da Constitucional) onde estabeleceu a animação na 
constituição do Rio de Janeiro. 

 A efetivação e a criação do cargo faz parte da 
luta desses profissionais, não só por conta de todos 
esses anos dedicados ao trabalho e por isso preci-
sa ter seus direitos trabalhistas reconhecidos, mas 
também porque muitos desses profissionais estão 
bem perto da aposentadoria.

 A Cultura e principalmente o animador cul-
tural é um profissional  fundamental para se criar um 
ser critico (e justamente por isso ser tão atacados), 
que precisa: 1 – Criar o cargo da animação cultural 
nos quadros da SEEDUC; 2 – Efetivar todos os ani-
madores culturais que estão trabalhando nas escolas 
do Estado do Rio de Janeiro; 3 – Colocar no estatuto 
do SEPE que esses profissionais são representados 
pelo sindicato. 

6 – Funcionários

Os Educadores que assinam essa tese vêm cada 
dia mais, afirmar seu compromisso com a unificação 
entre  funcionários e professores em nosso Sindica-
to. Entendemos que a educação é a base do conhe-
cimento e do desenvolvimento da sociedade. Nossa 
política vem denunciar todas as formas de opressão 
ao trabalhador, fortalecendo também o nosso sindi-
cato.

Desde o processo de unificação, a nossa luta se 
fortaleceu e o setor de funcionários passou a ocupar 
um espaço importante na vanguarda mais combativa 
da categoria, sendo cada vez maior a atuação desses 
profissionais nas direções de núcleos, regionais e 
SEPE Central.

A nossa experiência nestes trinta anos de unifi-
cação pode ser considerada vitoriosa, pois bandei-
ras como planos de carreira unificados, candidatura 
de funcionários nas eleições de direção de unidade 
escolar, jornadas de 30 horas já são realidades em 
várias redes: Valença, Petrópolis, Cachoeiras de Ma-
cacu, Itaguaí e na Rede Estadual em 2016.

Em 2016 tivemos o Encontro Estadual de Fun-
cionários onde núcleos e regionais participaram e 
saímos com uma bandeira de luta unificada contra 
os Governos Federal, Estadual e Municipal e contra 
as reformas trabalhista, previdenciária e a terceiri-
zação. 

Junto com a luta contra as reformas um dos 
maiores desafios do seguimento de funcionários da 
educação é barrar o processo contínuo de terceiri-
zação e exigir concursos públicos para os cargos de 
merendeira, inspetor de alunos, agente educador, 
serventes e demais servidores não docentes.

Neste sentido, apontamos que o congresso rea-
firme as seguintes resoluções: 1 – Plano de cargos 
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e carreiras unificados; 2 – Jornada de 30 horas em 
todas as redes, inclusive para os inspetores da rede 
estadual; 3 – Ingresso no serviço público mediante 
concurso público; 4 – Direito de voto e candidatura 
nas eleições para diretores de unidade escolar.

7 – Aposentados

Patrões e governos vêm sistematicamente reti-
rando direitos dos trabalhadores aposentados, na 
educação não é diferente. Depois de toda uma vida 
toda contribuindo para a previdência, os governos 
de Cabral e Pezão negam o pagamento de aposenta-
dorias aos trabalhadores. Esse problema não ocorre 
apenas na rede estadual, onde o problema atingiu 
níveis crônicos, mas também nas redes municipais 
do interior, o argumento da crise fiscal tem sido uti-
lizado para negação de toda sorte de direitos aos pro-
fissionais de educação. 

Por exemplo, na rede municipal de São João de 
Meriti, os aposentados da educação ficaram meses 
com suas aposentadorias sendo pagas com longos 
atrasos. Na rede municipal da capital, quase todos os 
benefícios assistenciais foram cortados pelo governo 
Crivella, que tem também ameaçado retirar a pari-
dade e a integralidade dos aposentados, assim como 
taxar suas aposentadorias. 

A bandeira da integralidade e paridade das apo-
sentadorias remonta as lutas dos profissionais de 
educação nas décadas de 70 e 80. Na rede estadual, 
esta conquista se cristalizou com a Lei 1.640/90, 
oportunidade em que foi aprovado o plano de cargos 
e salários dos professores com a garantia de que to-
dos os ganhos econômicos da ativa seriam estendi-
dos aos aposentados.

Não podemos permitir que conquistas histó-
ricas de greves de massa realizadas pelo SEPE se-
jam jogadas na lata do lixo por governos como os 
do PMDB, atolados em cor-
rupção e roubalheiras. Aliás, 
nunca é de mais lembrar que 
foi a reforma da previdência 
operada pelo PT em 2003 que 
fundamentou a possibilidade 
da retirada da integralidade e 
paridade de aposentados.

Contra esses ataques o SEPE/RJ tem se mobi-
lizado, a grande greve de 2016 eclodiu justamente 
por causa dos ataques desferidos por Pezão e aliados 
contra direitos históricos dos profissionais de educa-
ção da ativa e aposentados. 

O governo não só não reconhece a importân-
cia que estes trabalhadores tiveram ao longo da 
sua vida profissional na educação, como também 
coloca esse setor da categoria em condições sub-
-humanas de se manter dignamente. Diante desse 
quadro, mesmo sabendo que é uma medida palia-
tiva e que a nossa luta sempre será pelo pagamento 
de salários, o SEPE implementou uma política de 
distribuição de cestas básicas para os aposentados, 
foram distribuídas mais de 70 mil toneladas de ali-

mentos no último período.
O que assistimos hoje é a barbárie causada por 

Cabral e Pezão contra aposentados, pensionista e 
servidores em geral, pois o governador e seus alia-
dos, envolvidos em esquemas tenebrosos de propina 
e corrupção, quebraram o estado do Rio de Janei-
ro.  Porém, há resistências entre os aposentados que 
bravamente tem lutado e denunciado as práticas cri-
minosas deste governo. Aposentados sim, inativos 
nunca!

8 – Interior

As últimas décadas, em especial por conta das 
disposições da Constituição e da LDB, a responsa-
bilidade pela maior oferta do serviço de educação 
(educação infantil e prioritariamente o ensino funda-
mental) foi transferida para os municípios. Por isso, 
diversas redes municipais foram reestruturadas nos 
últimos anos. Com a reestruturação das redes do in-
terior, vieram também novas lutas e surgiu uma nova 
vanguarda de profissionais de educação. O SEPE é 
a escola em que essa nova geração de trabalhadores 
são inseridos nas lutas da educação, portanto, nosso 
sindicato tem cumprido um importante papel no 
interior do estado. Nosso desafio é aprimorar a atua-
ção do SEPE nesses locais.

Em diversos municípios, o SEPE é o único ou o 
principal foco de resistência contra os ataques dos 
governos, não somente por pautas consideradas 
corporativas, como melhores condições de trabalho 
ou salários, mas pela excelência educacional que 
buscamos sobre a bandeira da “Educação Pública, 
Laica e de Qualidade”, que não abrimos mão. As-
sim, na baixada fluminense, região dos lagos, costa 
verde, região serrana, norte e noroeste do estado 
etc., o SEPE tem cumprido um importante papel 
não apenas nas lutas dos trabalhadores da educa-

ção, mas também como na orga-
nização da classe trabalhadora 
como um todo, na luta contra 
governos e patrões. 

Por todas essas razões, o últi-
mo período foi marcado por fortes 
greves das redes municipais, gre-
ves estas que em algumas cidades 

foram unificadas com o conjunto de todas as cate-
gorias do âmbito municipal, inclusive nas grandes 
paralisações nacionais que ocorreram no primeiro 
semestre (15 março e 28 de abril), assim como nas 
ocupações de escolas ocorridas em 2016, quando os 
alunos, inclusive no interior, lutaram contra a “Polí-
tica de Estado Mínimo” instituída pelo governo do 
PMDB no Ensino Médio. Destacamos as ocupações 
em cidades para além da Capital Rio de Janeiro, 
como Mendes, Nova Iguaçu e Petrópolis.  

Outras importantes vitórias que os educadores 
conquistaram, nos últimos anos, nas redes munici-
pais do interior, foram: plano de carreira unificado 
para professores e funcionários, eleições amplas e 
diretas para diretores de escola, respeito ao piso na-

cional dos professores da educação básica, criação de 
previdência própria para os servidores, entre outras.  

Também vimos duras greves contra o atraso de 
salários e corte de benefícios como, por exemplo, 
Itaguaí, Valença, Belford Roxo, entre outros. Entre 
vitórias e resistências, o saldo político dos embates 
com os governos é positivo, pois na luta por direitos 
a categoria amadureceu sua consciência enquanto 
classe trabalhadora e, portanto, também acerca da 
necessidade de organização.

Mas é preciso constante vigilância, o massacre 
dos profissionais realizado pela Câmara dos verea-
dores de Caxias recentemente, que retirou uma 
série de direitos e agrediu diversos manifestantes 
durante a ocupação que o SEPE organizou, é prova 
de que devemos nos organizar ainda mais para resis-
tir aos ataques que não param. O emblemático caso 
em que a secretária municipal do município de Se-
ropédica mandou que os profissionais da Educação 
fossem trabalhar de jegue, assim como a questão do 
atraso dos aposentados e os desgovernos impostos 
nas redes do interior também apontam a necessida-
de de luta permanente dos educadores.

Redes tradicionais de luta recuperaram seu pres-
tígio junto à categoria mediante a defesa intransi-
gente dos direitos e interesses dos profissionais de 
educação. Redes municipais como Itaguaí, Petrópo-
lis, Mendes, Valença, Paulo de Frontim, Saquarema, 
Nova Iguaçu, Mangaratiba, São Pedro da Aldeia, Ca-
choeiras de Macacu vêm protagonizando grandes 
lutas e afirmando sua capacidade de mobilização 
junto à categoria. De outro lado, novas redes se so-
maram ao SEPE, como, por exemplo, Paraíba do Sul, 
que já é um núcleo com luta política e autonomia 
financeira. 

Defendemos que as redes municipais do interior, 
assim como as representações da rede estadual nes-
ses locais, são parte essencial do SEPE, logo, nossa 
atenção tem de ser redobrada para as unidades de 
ensino do interiro, suas lutas e trabalhadores. A ma-
nutenção do SEPE enquanto um sindicato classista 
combativo, independente e representativo passa pela 
atuação qualificada junto às redes do interiro, de ma-
neira que defendemos políticas de fortalecimento 
dos núcleos.   

09 – Retorno à CNTE

O SEPE se desfilou da CNTE em uma perspec-
tiva de construção de uma alternativa a esta Confe-
deração que não se confirmou! Em que pese que a 
CNTE esteja sob a hegemonia do cutismo, a Confe-
deração continua a reunir a grande maioria dos pro-
fissionais da educação básica de todo o país!

Desde a saída do SEPE/RJ da CNTE, as oposi-
ções nunca mais conseguiram eleger representante, 
pois, sendo o SEPE/RJ um dos maiores sindicatos do 
país, isto possibilitou que os setores ligados a CUT 
ampliasse a sua maioria!

Hoje praticamente todos os setores da vanguarda 
do movimento sindical da educação básica encon-
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tram-se na CNTE! Da CSP/Conlutas, da Intersindi-
cal, de setores independentes da centrais sindicais.

Mantemos as ferrenhas críticas a CNTE e aos seto-
res que a dirigem (CUT e CTB). Avaliamos que no pe-
ríodo do PT no governo federal esta Confederação tor-
nou-se verdadeira correia de transmissão dos governos 
Lula e Dilma! Porém, com todas as críticas e balanços 
que fazemos, a saída da CNTE levou o SEPE ao isola-
mento das lutas nacionais! Situação absurda, uma vez 
que, historicamente, o SEPE sempre cumpriu um im-
portante papel como referência nas lutas em todo o país!

Chegou o momento de sairmos de isolamento e 
ampliarmos as nossas lutas junto com os sindicatos 
da educação básica de Norte a Sul do Brasil! O retor-
no do SEPE a CNTE poderá alterar toda a correla-
ção de forças que hoje pesa em favor do CUTISMO 
e CETEBISMO!

Neste sentido defendemos que a categoria da 
educação básica do Estado do Rio de Janeiro nas re-
des estadual e municipais, em caráter plebiscitário, 
juntamente com as eleições do SEPE em 2018 deci-
da sobre a manutenção da desfiliação ou do retorno 
à CNTE, a base tem que decidir!

10 – Alterações Estatutárias 

1 - Cláusula de barreira de vinte por cento para 
franquear a eleição de direção no SEPE Central, 
núcleos e regionais do sindicato: O SEPE, enquan-
to instituição sindical e de representatividade dos 
trabalhadores da educação, é um dos mais demo-
cráticos sindicatos da educação básica em nosso 
país. Caracteriza-se por eleições livres e diretas, 
e a composição da sua direção estadual e de nú-
cleos e regionais se faz apoiada numa representa-
ção horizontal e na proporcionalidade direta sobre 
a base. Acreditamos também na importância da 
preservação da pluralidade de opiniões, ideias e 
posições políticas no interior do nosso sindicato, 
o que expressa o conjunto da diversidade da base 
social representada pelo sindicato. Entretanto, ve-
mos, nos últimos anos, que a fragmentação exces-
siva da direção do SEPE tem contribuído para a 
anomia da instituição, pois que impede uma maior 
agilidade na ação voltada para a luta em defesa dos 
interesses da categoria dos profissionais de educa-
ção. Voltamos a ressaltar a importância da defesa 
da pluralidade de posições políticas representadas 
no sindicato, mas entendemos que há um limite 
para que a instituição não se perca em disputas 
internas levadas a cabo por grupos que buscam 
apenas marcar posição de antagonismo àquilo 
que chamam de “direção majoritária” do SEPE, e 
que não contribuem efetivamente para dar norte 
a uma política consequente de enfrentamento de 
governos e patrões. Tal fragmentação excessiva 
leva a uma pulverização da direção, o que impede 
uma ação política de maior unidade da categoria 
de trabalhadores da educação, o que é fundamen-
tal para a sua organização e força enquanto classe. 
Nos últimos anos, temos observado que determi-

nados movimentos de luta – as greves – têm sido 
prejudicados na sua dinâmica pela falta de coesão 
maior da direção em dar resposta imediata a desa-
fios que se colocam frequentemente no decorrer 
de um movimento paredista. Nunca é demais des-
tacar a importância da diversidade de pensamento, 
mas a luta de classes exige que o foco do combate 
esteja na busca de conquistas da categoria contra 
seus opressores, governos e patrões, não podendo 
a entidade de classe – o SEPE – se perder em dis-
putas intestinas que acabam por paralisar o desen-
volvimento da luta. É fundamental a diversidade 
de posições e programas políticos, a pluralidade de 
opiniões e a representatividade ampla, elementos 
importantes da democracia proletária, mas não 
podemos permitir que determinados grupos sem 
base social mínima, possam imobilizar a atuação 
do sindicato à frente dos interesses maiores da luta 
categoria. Um patamar razoável de representativi-
dade social na base da categoria dos trabalhado-
res de educação é indispensável para levar a cabo 
efetivamente o enfrentamento contra governos e 
patrões. Diversidade na unidade de ação, mas res-
peitando o peso social e a efetiva penetração das 
diversas forças e representações políticas que são 
alcançados com real trabalho de agitação, propa-
ganda e de discussão política junto à base da ca-
tegoria. 

2 - Fim da limitação de mandatos para eleição à 
direção de núcleos e regionais: Os sindicatos, nos 
últimos anos, a nível internacional e no Brasil, vêm 
enfrentando enormes dificuldades no enfrenta-
mento de patrões e governos, o que muitos veem 
como uma consequência da sua não adequação 
ao processo de transformação que se verifica nas 
bases sociais do mundo do trabalho; sem dúvida, 
os sindicatos precisam se reinventar como entida-
des verdadeiramente classistas, sendo fundamen-
tal incorporar novos atores sociais que pertençam 
a esse mundo do trabalho em constante trans-
formação. Diante de tais problemas, o trabalho 
de formação política se faz premente não só nos 
partidos políticos de esquerda, mas nos sindica-
tos, para formação de novos quadros políticos que 
possam organizar a luta dos trabalhadores contra 
as opressões do capital, que, aliás, são inúmeras. 
Entretanto, é bom que se diga, não podemos abrir 
mão de experiências de lutas travadas por militan-
tes de gerações anteriores, que podem enriquecer 
o cabedal de formação política para novos militan-
tes sindicais nos núcleos do interior e regionais 
mais distantes, onde o processo de renovação de 
direção é mais lento. O fato de se estabelecer uma 
restrição no limite de mandatos para a direção do 
sindicato, de se ter direito a uma reeleição, impede 
a convivência por mais tempo entre indivíduos que 
poderiam trocar experiências políticas de condu-
ção da luta. A formação de quadros políticos não 
exige apenas estudo, mas a vivência da realidade 
da luta, que se faz de forma menos íngreme através 
da convivência com indivíduos que trazem e repre-

senta uma riqueza cultural que é a sua experiência 
de luta social, base das tradições políticas de en-
tidades como o SEPE. Restringir a reeleição por 
mais um mandato é querer evitar esse diálogo – 
que não pode ser feito em curto espaço de tempo – 
entre gerações, e que é sempre enriquecedor, pois 
se pode aprender com os acertos e erros de mili-
tantes mais experientes. Paralelo a isso, a formação 
política de novos quadros ocorreria não somente 
apoiada no estudo que deve ser constante e feito de 
modo perseverante, mas na troca de experiências 
e vivências ricas de conteúdo real e prático para a 
luta de classes. Fica claro também que essa troca 
de experiências, como o próprio nome diz, repre-
senta uma mão de via dupla, pois os mais jovens 
podem e vão aprender, mas também têm o que 
ensinar. Nem as gerações mais antigas podem se 
arrogar o direito de tudo saberem, como também 
os mais jovens não podem desqualificar e simples-
mente “jogar no lixo da história” as tradições, em 
forma de experiências, daqueles que contribuíram 
na construção do sindicato de luta que é o SEPE.

3 - Fundo de greve: historicamente, o fundo de 
greve sempre teve o papel de assistir e socorrer 
os trabalhadores quando do enfrentamento mais 
duro por parte dos patrões e dos governos, mas 
também de ajudar a construir o processo de luta 
dos trabalhadores. Apesar das diferentes concep-
ções do que vem a ser fundo de greve, acreditamos 
que os recursos da categoria que contribui para o 
sindicato, em especial, quando do enfrentamento 
mais decisivo que é uma greve, devem ser geridos 
de forma mais responsável possível para a condu-
ção vitoriosa do movimento grevista. Entendemos 
que, em momentos de dificuldade num processo 
duro de greve, deve o fundo de greve vir no auxí-
lio dos trabalhadores, o que pode ser feito através, 
por exemplo, da concessão de cestas básicas. Não 
podemos perder de vista, entretanto, que a base 
social que representa a categoria dos profissio-
nais de educação é bem ampla, e que o SEPE tem 
uma política de defender os interesses da classe 
como um todo, mesmo daqueles que ao sindica-
to não são filiados. Por isso, pari passu ao auxílio 
prestado, é fundamental uma campanha ampla de 
filiação, que deve ser, antes de tudo, uma política 
quotidiana do nosso sindicato. E por ser a luta de 
classes bastante pedagógica na formação da cons-
ciência de classe dos trabalhadores, é fundamen-
tal que os companheiros da categoria percebam a 
importância de ajudar na construção cotidiana da 
luta do nosso sindicato, o que só pode ser feita pela 
contribuição voluntária dos trabalhadores através 
da livre associação à entidade de classe. Defen-
demos ainda, que a função precípua do fundo de 
greve é concorrer para criar as condições materiais 
para levar a cabo a organização dos trabalhado-
res para a luta de classes. Por isso, divergimos da 
forma como tem sido gerido o fundo de greve em 
nosso sindicato nos últimos tempos, como resul-
tado daquilo que foi aprovado no último congres-
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so, em 2014. Numa visão reducionista e apolítica 
do que é fundo de greve, grupos aprovaram como 
regra a utilização do fundo de greve para pagar 
salários, até dos profissionais de educação que 
não contribuem para o sindicato. O SEPE não é 
uma “caixa de assistência” ou uma “sociedade 
de auxílio mútuo”, como existiam na Primeira 
República no Brasil no início do século XX, ainda 
nos primórdios do movimento operário. Naquela 
ocasião, estas instituições da classe trabalhadora 
tinham a função de assistir os trabalhadores em 
dificuldades, fosse pela questão do desemprego, 
enfermidade, invalidez ou velhice. Sindicato é pra 
lutar. Sabemos, entretanto, que a solidariedade de 

Capital

Regional 1: Anna Clara, Telma Luzemi, Tarcísio 
Firmino, Andrea Cassa, Aparecida Mainnenti, 
Maria Nazaré de Paula Carvalho, João Paulo 
Cabrera, Stefanini Mendonça Rodrigues, 
Marcelo Tabachi, Leni Justino, Bruno da 
Silva, Talita Mederiros, Regina Ramos, Alex 
Werner, Moema Lemos, Elizabete Abreu, 
Ana Paula Queiroz, Vanessa Leal, Paulo Cesar 
(Paulo Chapéu), Luiz Carlos, Neila de Souza, 
Rosangela Curvelo, Simone Maria, Nôga 
Brondi, Rosemeri de Jesus, Eljolina Reis, Mirian 
dos Santos, Elisete Luiz, Sérgio Granja
Regional 2: Sandra Cristina, Jane Quintino, 
Monica de Souza, Jorge Alves (Loirinho), 
Regional 3: Thaís Coutinho, Orlando Falsett, 
Marisa Fernandes, Marcos Ribeiro, Moacir de 
Souza, Ana Villela, Christie Banhos,  Luciana 
Ferreira Brito, Marcio Bousada , Marcia 
Barbosa, Marcelle Curty, Nestor Marques, 
Paulo Leal, Sandro Jeronimo, Telma Regina 
Coutinho,  Vanderlea Aguira, Vladimir Glezos.
Regional 4: Pedro Parga, Leonardo Rodrigues 
Eccard 
Regional 5:João Ferreira Lima 
Regional 6: Luiz Felipe Lins.
Regional 7: Marcelo Sant’Anna, Armindo 
Lajas, Miguel Costa, Maria da Conceição, 
Kátia Machado, Sandra Fontes , Lyzia Toscano, 
Célia Maria Bernanrdo,  Miriam Elizabeth 
Gomes, Márcio Fábregas, Maria Lúcia Olveira, 
Liana Martins, Dulcinea Lima, Lucinea Lima, 
Andréa Batista dos Santos, Glauce de Melo 
Canarinho, Eunice Miranda Rocha, Luciana 
Rodrigues, Marco Antonio Rubim, Angela Maria 
de Oliveira Magalhães Pinto, Liana Martins 
Muniz, Andrea Batista, Gluace de Melo, Eunice 
Miranda, Luiz Antonio Contarini.
Regional 8: Adriana Machado , Amélia 
Carrozino , Cassius Marques , Morgana 

classe é fundamental, por isso é importante o fundo 
ser utilizado para auxiliar os profissionais de edu-
cação em situação adversa (corte de ponto, ausên-
cia de pagamento etc.), mas não pode ser exercida 
colocando em risco a existência da entidade, pois 
isto inviabilizaria toda e qualquer forma de luta de-
senvolvida pelo sindicato, além de concorrer para a 
sua extinção. Não se tem condições materiais para 
garantir o pagamento de salários na sua integrali-
dade para todos os trabalhadores em greve, como 
defendem grupos oportunistas, que inviabilizam o 
sindicato com esta política desastrosa do fundo de 
greve. Agora, além da já existente contribuição dos 
núcleos, regionais e do SEPE Central que repas-

sam parte de seus recursos para o fundo de greve, 
defendemos, também que o fundo de greve seja 
alimentado com receitas de núcleos e regionais que 
não apresentarem prestação de contas no período de 
6 meses, ou seja, esses valores serão revertidos para 
o fundo de greve.

4 – Eleição do Conselho Fiscal realizada junto 
com as chapas na eleição para o sindicato. Trata-se 
de obrigação prevista em lei, de maneira que nos-
sa entidade pode ser considerada irregular se assim 
não proceder;

5 – Criação de uma comissão de ética permanen-
te, indicada pelas chapas no momento da composi-
ção da direção, respeitada a proporcionalidade.

Assinam essa tese:

Magalhães , Taciana Fiziola , Wilmar Vianna, 
Joyce Pimentel Costa. 

Animação Cultural
Mirna Maia Freire Luzia, Pereira Uilamis ,Petrus 
Arezo, Luiz Valentim, Sil , Moduan Matus , 
Rafael Gomes, Júlio Jacinto, Ionara Silva, Luiz 
Carvalho, João Marcelo Ferreira, Sérgio Alves,
Lídice contreiras, Elaine Lira, Alice Alves 
Franco, Katy (Ivanete), Iverson Carneiro. 

Petrópolis
Rose Pinto de Oliveira, France Fragoso, 
Luiz Carlos de Souza Dias, Claudete Neves 
Bernardo, Edenilson Thebald, Dorotea Ferrer 
Santuzi, Denner Campos.

Itaguaí
Richard Clayton, Adriana Silva, Dulce Figueira, 
Rose Ximenes, Glória Nunes, Paulo Cesar 
da Silva Reis Willians Ramos, Claúdia Araújo, 
Anderson Roberto da Silva, Livia Cristina, 
Thiago da Silva, Michele Alves, William César, 
Eduardo Teffé, Flávia Ferreira, Carolina 
Granado, Marília Neves, Carolina e Silva Soares 
da Costa, Stefanny de Castro S. C. de Paiva.

Porciúncula
 Mara Coutinho da Cunha, Eliléia Oliveira de 
Castilho, Aline Reis Pereira de Almeida, Raquel 
Blazio da Silva, Catiane Daura Barbosa, Etiene 
Moreira Rocha Calzolari, Priscila Ferreira 
França Vargas, Adriana Coutinho da Cunha, 
Marcelino Resende, Monteiro Elia, Maria 
Gaspar, José Corsino Monteiro Jr., Sandra 
Helena Costa Silva, Mariléia Rosestolato 
Rodrigues Layres, Helena Bretas Monteiro. 

Valença
Danilo Serafim, Ana Lúcia Avila, Ana Cláudia 
Pluvie, Hilda Santos ,Luciana Leoni, Andrea 

Modesto Leal, Juliana Aparecida da Silva, 
Marlene da Silva Lasnor, Camila Guarini, Luiz 
Cesar Lima, Sheila Felix, Cláudia Novaes, 
Adriana Maria Oliveira dos Santos, Patricia 
Jacinto Vasconcellos, Luciana Guedes Pecoraro, 
Claudia Serafim, Creuza Victorino, José de 
Arimateia, Lodoane Pereira.

Engenheiro Paulo de Frontin
Alessandra Pompeu de Aquino, Alvanir Gomes 
Mesquita, Andréia Cristina Vieira Rocha, Carla 
Braga Barbosa Cardoso, Carlos Henrique de 
Oliveira, Catielen dos Santos Castro Consuelo 
da Silva Almeida, Daniel de Souza Costa, Fábio 
Saraiva da Silva Filho, Fátima Goulart, Joaquina 
Estela Andrade Cunha, Kelen Cristina da Silva, 
Luciana de Oliveira Tenchini, Marcela Aparecida 
da Silva Cordovino, Marcelo Lopes de Freitas, 
Márcia Nigre Garcia Bravo, Maria de Fátima 
Giorgini, Mychelle Lima de A. Pires, Sandra 
Cristina da Costa Almeida Sereno, Sônia de 
Fátima Almeida Fernandes, Tânia Luiza Alves 
da Silva, Valéria Medeiros Serrazina.

Mendes
Adriana Cristina Romano de Souza, Ana 
Carolina de Paula Leal, Ana Cristina Coutinho 
de Oliveira, Ana Lúcia Mathias, Andréia Maia 
de Assompção, Angelita Maria de Araújo, 
Anna Luiza Marques dos Santos, Arlete Afonso 
Rocha, Carla Jesuína de Souza Lima, Carmen 
Lúcia Silva de Paula, Cátia Nunes Pereira, 
Claudia Regina Sirimarco Casemiro, Claudia 
Valeria Marques dos Santos, Clesio José Freitas, 
Cristiane José Gama, Cristina Chaves de 
Almeida Mageste, Daisy Pinto Coelho Ribeiro, 
Edilaine Aparecida do Nascimento Souza, 
Enéas Goulart, Evânea da Costa Santos, Fábio 
Moreira Quintão, Gessi Nunes da Silva, Gilcléia 
Ramos Calixto, Gina da Silva Silveira, Gisele 
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Rodrigues Rosa, Helena Pedro Reis, Heloísa 
Helena da Silva Lima, Horácio de Souza Lima, 
Irene Regina Ferreira Labão, Íris Maria Viana 
da Silva Oliveira, Isaias Fagundes dos Santos, 
Izabel Cristina Pereira Salgado, Joice da Silva 
Malta, Joselene Mariano Pereira, Jucerlane 
de Maria da Silva Santos, Júlio Antônio de 
Almeida Moura, Fabrício Avellar Werneck, 
Lêda Teixeira, Leila Gama Amaral de Macedo, 
Leila Maria Alves Gomes, Lucinéia Thomaz 
Augusto Heleno, Luziane da Silva Padrão, 
Maria Guiomar Caetano Marciano, Maria 
Helena Guedes de Souza, Marilene Coutinho 
dos Santos, Marilene Marques de Moraes Silva, 
Marilza Gomes Prem, Marinilda do Nascimento 
Clementino, Martha Beatriz Ramalho Alves, 
Pablo Jordão, Raquel Marcelino Martins, Regina 
Célia Mageste França, Renata Cláudia Moura, 
Renata Lopes Tavares, Robson Vasconcelos de 
Jesus, Rodrigo Silva Ambrósio, Rodrigo Teixeira, 
Simone da Silva dos Santos, Simoni Maria 
da Costa, Suely Teresinha Moreira Pereira, 
Tânia Lúcia T. A. dos Santos Machado, Vanessa 
Frederico da Silva Gourito, Vanessa Souza 
Santos, Vera Lúcia do Nascimento Souza, Zélia 
Maria Lopes Cardoso, Zenite Esméria Romano. 

Paracambi
Francismarina Martins Vale. 

Mangaratiba
Gustavo Oliveira, Maria Angelica Gabriel 
Santos, Adriana Coimbra de Oliveira, Marcus 

de Luna Oliveira, Vanda Maria de Oliveira, 
Danielle Genuel, André Luiz Nogueira Silva, 
Solange Ribeiro Mesquita.
 
 São Gonçalo
Josemar Carvalho, Thunay Cavalcante, Mirle 
de Menezes, Marcio Ornelas, Paulo Fernando 
Vanna, Fabrício Alves, Marieta Carvalho, Mary 
Allen, Carlos Macedo, Bruno Ferreira, Luciana 
Araújo, Thúli Cavalcanti de Melo, Gilçara 
Cavalcanti de Melo.

Costa do Sol e Lagos
 João da Silva, Marcia Franciscone, Sandro 
Batista, Andre Olegário, Valquiria Mattos, João 
Gabriel, João Walter, Maria do Carmo Silva, 
Daniel Marinho, Antonio Rodrigues. 

Macaé
Rogge Perfetti Dhiego, Mapa Marcus, Felipe 
Oliveira. João Manoel.

Nova Iguaçu
Valdir Vicente, Giovanna Aurílio, Elaine Oliveira.

Guapimirin 
Lidiane Cosmelli. 

Mesquita
Felipe Duque, William Benita.

Cachoeira de Macacu
Cacilda Silva, José Evandro Fagundes, “Neneia”, 

Marco Miranda, Fabrício Marquez Loreto.

Costa Litorânea (Saquarema)
Bruno Menezes, Veríssimo Moreira.

Niteroi
Rafael Araújo, Marta Nobre, Tania Maria Vieira 
de Sena, Juliana Bessa, Ítalo Jardim.

Itaboraí
Tatiana Souza, Luis Augusto. 

Itaocara
Fernando Sérgio dos Santos, Juliane Rohem de 
Souza Santos.

Casimiro de Abreu
Fabiano Souza. 

Rio Bonito
Gabriel dos Santos Merat.

Magé
Rodrigo da Silva Costa.

Japeri 
Fernando de Souza.

Belford Roxo
Nelcy Regina.

Paraíba do Sul
Fernanda Medeiros, Alessandra Nascimento, 
Natalia Alves Oliveira. 
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Tese4
Tese do Movimento de Organização 

Socialista para o XV Congresso 
Ordinário do SEPE/RJ

“A luta pelo socialismo é a guerra civil mais violenta 
conhecida pela história mundial, e a revolução pro-
letária tem de se procurar o armamento necessário 

para esta guerra civil, tem por obrigação aprender a 
utilizá-lo, nas lutas e nas vitórias.

Munir assim as massas operárias compactas com 
todo o poder para realizar as tarefas da revolução, 

eis no que consiste a ditadura do proletariado e, 
portanto, a democracia verdadeira.”

 (Luxemburgo, Rosa e Liebknecht, Karl. O que quer 
a Liga Spartacus?, 1919)

I – Introdução 
O que a burguesia chama de democracia não 

passa de cassino. Com todo o visível fracasso desse 
sistema no Brasil, não há nenhum partido político 
que proponha um outro tipo de democracia. Ora, na 
história já tivemos exemplos de democracia que não 
eram baseadas no desvio de dinheiro público para 
financiar campanhas eleitorais: a Comuna de Paris 
e os Sovietes. Uma democracia que não é contro-
lada pela maioria do povo, isto é, o proletariado e o 
subproletariado, não é verdadeiramente democráti-
ca. É demagogia. O problema é que toda a pseudo-
demonstração de fragilidade do sistema parece ter 
animado todo o coro de eleitoralistas a entrarem em 
clima de campanha. O rumo das mobilizações foi 
desviado. O movimento vinha num crescente des-
de o dia 8 de março, as passeatas de 15 de março e 
a greve nacional do dia 28 de abril. Subitamente a 
união de centrais sindicais, que deveria ter deflagra-
do um novo movimento ainda mais amplo contra as 
reformas, voltou ao nível da mera pressão parlamen-
tar. Passou-se a negociar a retirada de artigos nas 
propostas do governo. Entretanto, este prosseguiu, 
atropelando o processo legislativo, enviando medidas 
provisórias com valor semelhante aos decretos da di-
tadura. O regime ofereceu o caos político, enquanto 
prossegue com a mesma estratégia econômica. As-
sim, desmobilizou a Educação, desfez a legitimidade 
do discurso sindical e dividiu toda a união que avan-
çava. Para isso, lançou apenas uma vaga esperança 

de abertura de processo eleitoral. Ao mesmo tempo, 
comprava deputados e prefeitos. Em outras palavras 
parecia dizer: “Divirtam-se com a política, enquanto 
vamos arrochar na economia”. A farsa não tardou a 
aparecer e logo Meirelles surgia como o homem for-
te do regime.     

     Tendo em vista os desafios do mundo atual, 
as ofensivas do capital, conforme avançam, tanto nos 
Estados imperialistas, como nos coloniais e semico-
loniais, possuem várias semelhanças. Em geral, as 
medidas tendem a ser brutais ataques para o modo 
de vida dos trabalhadores, retirando ou restringin-
do direitos, reprimindo violentamente ou, mesmo, 
se utilizando de agressão militar, terrorismo e es-
pionagem em massa. A diversidade desses desafios 
dificulta a elaboração de um programa revolucio-
nário que una em um partido mundial as melhores 
tradições e os combatentes mais resolutos. Esse 
programa, que deve ter por objetivo a destruição do 
Estado Burguês em todos os continentes, antecipa 
tarefas que vão desde as questões cotidianas da luta 
sindical, passando pela elaboração política e econô-
mica, à previsão dos confrontos armados inevitáveis 
e, principalmente, ao estabelecimento de acordos 
que signifiquem a retomada da história da classe 
trabalhadora em direção à vitória no plano nacional 
e internacional, no sentido do combate teórico, ideo-
lógico, político-militar e econômico.

          Consequentemente, o MOS em seu progra-
ma afirma:  defender o socialismo como inciativa po-
lítica da classe trabalhadora, sob a direção do partido 
revolucionário, cuja base é a consciência socialista 
da classe operária, fortalecida pela ação desse mes-
mo partido, atuando sempre de forma intransigente 
sob as bandeiras do programa da revolução socialis-
ta; entender que a revolução socialista amplia suas 
bases por meio da criação de instituições de frente 
única operária e dos explorados, tais como o conse-
lho de tipo soviético, no período em que a democra-
cia fomentou a unidade na luta de massas contra o 
capitalismo e o imperialismo, unidade esta que não 
pode ser dissociada da luta pelo programa da revolu-

ção socialista;  e, portanto, o MOS está em oposição 
aos governos nacionalistas e socialdemocratas, de 
frente popular e da deformação burocrática, imposta 
aos trabalhadores pelas pantomimas de “governos 
socialistas”, cujos programas fizeram concessões 
de princípio ao capitalismo e ao imperialismo, go-
vernos esses de frente popular ou de socialismo 
nacional com linguagem e medidas socialistas em 
níveis variados, e, ainda que tenham defendido em 
alguns períodos as conquistas revolucionárias tenta-
das desde o século XX, enveredaram pelo caminho 
da burocratização, do nacionalismo e da colaboração 
de classes, distanciando-se dos objetivos do marxis-
mo revolucionário e das aspirações de emancipação 
da classe trabalhadora, claudicando, inclusive, dian-
te de inciativas golpistas antidemocráticas. Seguindo 
Marx, o MOS defende que a emancipação socialista 
dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, 
por meio dos seus organismos de classe e da instau-
ração da ditadura do proletariado, que destrua o Es-
tado burguês e apoie a revolução internacional dos 
trabalhadores, expressão da independência de classe 
para a passagem do socialismo ao comunismo, após 
o triunfo da revolução mundial.

II – Conjuntura Internacional:  A dinâmica 
regional-global da crise mundial do 

capitalismo e a necessária retomada da luta 
histórica da classe trabalhadora

     O badalado “fim da história”, ideologia ne-
oliberal, que pretende suprimir a ação histórica do 
proletariado, impactou a luta revolucionária dos tra-
balhadores e suas organizações, após a restauração 
capitalista nos Estados operários burocratizados 
pela política stalinista e neo-stalinista. Essa ideolo-
gia traz, até hoje, grande dificuldade para se explicar 
às massas uma transformação radical da sociedade. 
Sobretudo, devido às interpretações centristas que 
não entenderam o fim da União Soviética como uma 
derrota histórica da classe trabalhadora. A crença 
de que a experiência socialista deu errado, pelos 
desacertos da política stalinista, e de que não seria 
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mais possível uma revolução nos dias de hoje, têm 
tornado árdua a tarefa dos militantes revolucioná-
rios. Os sindicatos se contentaram com a adoção de 
políticas compensatórias, sem questionar o sistema 
capitalista; seus dirigentes, com isso, se adaptaram 
ao regime político, como aconteceu no Brasil, com 
o PT. Nos demais Estados sul-americanos, com o 
Bolivarismo, o Kirshnerismo e uma franca adoção 
de linhas nacionalistas socialdemocratas que, quan-
do muito, resultaram em uma política social-liberal. 
No mundo todo, os partidos da esquerda reformista 
reduziram mais ainda suas aspirações e passaram a 
colaborar com as políticas neoliberais. 

     A adoção dessas políticas ocorreu em diversos 
governos, mesmo que alguns partidos não se dispu-
sessem a isso claramente em seus programas para 
não irritarem suas bases. São exemplos típicos dessa 
guinada: o governo do Partido Trabalhista, de Tony 
Blair (1997-2007) com a chamada ”terceira via” 
e sua inserção na coalizão que invadiu o Iraque; o 
SPD alemão e seu governo de concertação junto ao 
CDU, de Ângela Merkel; o PS francês com a recen-
te aprovação de contrarreformas neoliberais, como 
a Lei do Trabalho que, entre outras coisas, amplia o 
trabalho aos domingos; o PSOE espanhol, que, sob 
o comando de Zapatero (2004-2011), aplicou o mais 
duro pacote de cortes que se conheceu desde que a 
Espanha saiu do franquismo; o PT brasileiro, com 
a manutenção das políticas neoliberais de seu ante-
cessor, FHC, do PSDB, aprimoradas com políticas 
assistencialistas, como o Bolsa Família; e o PASOK 
grego e a aplicação da política de austeridade impos-
ta pela Troika.

    Toda a socialdemocracia mundial migrou para 
a defesa do neoliberalismo, das políticas de auste-
ridade e da globalização nesta virada de século. Os 
rachas à esquerda, surgidos dessas antigas agremia-
ções reformistas, já nasceram contaminados pela 
ideologia neoliberal. Assim, o PSOL brasileiro, o 
Podemos espanhol, o Bloco de Esquerda português 
e o Syriza grego são alguns exemplos deste proces-
so. Claro está que não se opõem ferrenhamente ao 
capitalismo sob a capa de um vago discurso anticapi-
talista. A base retórica, que os novos partidos da es-
querda reformista utiliza, visa apenas a manutenção 
de sua viabilidade eleitoral.

     Neste período de formação desta nova esquer-
da, houve lutas encarniçadas em diversos desses 
países: a Espanha e o seu movimento dos Indig-
nados; as várias greves gerais na Grécia; atos radi-
calizados na França e até o inusitado Ocuppy Wall 
Street, nos EUA. As lutas defensivas da classe tra-
balhadora contra os ataques das políticas neoliberais 
foram desviadas pelas novas organizações e partidos 
reformistas para objetivos dentro da lógica aceitável 
para o sistema e, até mesmo, os regimes políticos. 
Contestam pouco a lógica que preserva esse siste-
ma, reduzindo-se apenas a contabilizar margens 
eleitorais. Muitas vezes nem mesmo se destacando 
na organização e direção de processos de lutas, que, 
em grande parte mantém acéfalos, até que sejam 

capturados pela ideologia e a intensa propaganda 
midiática, com objetivos contrários à independência 
de classe. Uma vez que grupos, que reivindicam a 
tradição revolucionária, capitulam a essa dinâmica, 
os revolucionários autênticos ficam isolados ou em 
pequenas organizações, não conseguindo forjar uma 
direção capaz de expressar a audácia de inúmeros 
movimentos recentes da classe trabalhadora e da ju-
ventude mundial.

    Outra expressão desse período, o Bolivarismo, 
também não foi capaz de romper com o capitalismo. 
Ainda que esse fato não permita uma neutralidade 
diante das ações golpistas e das ameaças de Trump, 
apoiadas pelos servis governos do Mercosul. Temos 
claro que o chavismo tentou conciliar uma vaga ideia 
socialista com um regime de propriedade que res-
peita os grandes empresários. E essa maneira social-
democrata reciclada recebeu o nome de Socialismo 
do Século XXI. Porém, o imperialismo não modifi-
cou sua tática mesmo usando o açucarado nome 
de Globalização. Contia expropriando riquezas dos 
países semicoloniais. Por exemplo, a Venezuela  não 
parou de abastecer o mercado dos EUA com o seu 
petróleo. E nem Evo Morales, na Bolívia, significou 
uma total emancipação indígena, com uma revolu-
ção agrária. Ao invés disso, fez inúmeras conces-
sões às empresas estrangeiras, inclusive brasileiras, 
como a Odebrecht, que construíram até mesmo em 
reservas indígenas. O nacional desenvolvimentis-
mo tardio na Venezuela, Bolívia e Equador amarra-
ram a classe trabalhadora, desviando-a de lutar por 
uma libertação internacional profunda de anos de 
espoliação. Ainda que nesses Estados tenha havido 
certo grau de enfrentamento com o imperialismo, 
as amarras ao capitalismo desses governos impedi-
ram a transformação revolucionária. Um exemplo 
disso foi o modo como governos da região prestigia-
ram, com dinheiro público ou com direcionamento 
de capitais de bancos e empresas nacionalizadas, o 
benefício de investimentos em negócios, inclusive 
nos EUA, como fez a Petrobrás e a PDSVSA. Desse 
modo, sucederam-se escândalos da ingerência de 
grandes corporações, estimuladas com dinheiro pú-
blico, para a consolidação do projeto econômico geo-
político brasileiro, por meio do BNDES, para benefí-
cio de empresas multinacionais como a Odebrecht e 
JBS, envolvidas em corrupção em governos da Amé-
rica do Sul e África. Esse projeto foi complementado 
com a associação militar do Brasil na MINUSTAH; 
atualmente, na conjuntura pós-impeachment, tal 
projeto se ampliou com manobras conjuntas aos 
EUA, na Amazônia.

     A Primavera Árabe foi interrompida pela inter-
venção armada direta ou indireta do imperialismo e 
de diversos atores regionais e nacionais disputando, 
desviando e até golpeando violentamente, como no 
caso do Egito, o movimento que tendia a suprimir 
séculos de opressão autoritária. No caso atual da Sí-
ria, o conflito se internacionalizou ao ponto de sofrer 
intervenção direta do imperialismo norte-america-
no, recrudescendo o conflito que se dava como uma 

guerra de procuração.  A Rússia quer manter a hege-
monia regional, ameaçada tanto na Ucrânia, quanto 
pelo risco da perda de sua única base naval-militar, 
no Mediterrâneo, em Tartus, no litoral da Síria. Esse 
conflito, entretanto, por seu próprio caráter geopolí-
tico imperialista e a cooperação antagônica de seus 
eventuais rivais regionais, não superou a perspectiva 
capitalista e nem produziu alternativas classistas de 
combate anti-imperialista. A militarização de todo o 
processo da Primavera Árabe inibiu e subjugou as 
mobilizações independentes aos ditames da realpo-
litik. No Iraque, a resistência à invasão ianque não 
superou o regime imposto pelos invasores e ficou 
refém das rivalidades sectárias, étnicas e políticas, 
gerando uma polarização extrema. A ultrajante in-
vasão militar, capitaneada pelos EUA, foi a expressão 
de uma guerra de rapina por recursos naturais. O 
domínio das jazidas petrolíferas do Iraque e da Líbia 
significou o fim do ciclo dos altos preços dessa com-
modity, levando as economias exportadoras, como 
Venezuela e Rússia, à crise, complementada pelo 
assédio geoestratégico. Nessa vaga, o imperialismo 
chegou a incrementar o apoio ao terrorismo jihadis-
ta, cujo avanço foi impedido pela disputa regional no 
Oriente Médio, que contou com a aliança inusitada 
da Rússia com o Irã. A eleição de Trump significou 
um giro pragmático do imperialismo, que passou a 
dar preferência aos aspectos pragmáticos, na arena 
regional da apropriação do excedente, e ao enfren-
tamento geopolítico e ideológico, na arena mundial. 
Expressão disso foi o rompimento de acordos in-
ternacionais concomitantes aos ataques à Síria e a 
provocação de uma guerra nuclear com a RPDC. A 
reação chinesa logo se fez notar com o incentivo à 
Rota da Seda, procurando envolver a EU e a Rússia. 
A primeira, combalida pela crise dos refugiados e 
tendências centrífugas, a segunda, pressionada pela 
crise ucraniana e a guerra na Síria. 

     Em termos econômicos, os planos financeiros 
para recuperação da crise das formas produtivas ado-
tadas pela burguesia servem unicamente de amarras 
e ruína da classe trabalhadora. No mundo todo, a 
busca de força de trabalho cada vez mais barata, não 
só na África, Ásia e América Latina, como nos paí-
ses centrais, tem colocado a classe trabalhadora em 
níveis de espoliação alarmantes. O trabalho, levado 
à exaustão com jornadas longas, e as inúmeras ten-
tativas de desregulamentação trabalhista. A resistên-
cia dos trabalhadores tem sido minada com bastante 
sufocamento repressivo ou judicial da vanguarda de 
luta, tentando acuá-la permanentemente com uma 
propaganda de manipulação massiva pelos meios 
de comunicação oligopolizados. O adoecimento dos 
trabalhadores por depressão, causando inclusive sui-
cídios, e doenças ocupacionais ou profissionais (do-
enças e acidentes do trabalho) já são sentidos como 
principais efeitos dessas políticas de organização do 
mundo do trabalho, dadas pelos grandes capitalistas 
e seus governos. Acrescente-se a isto a deterioração 
dos serviços públicos (saúde, educação, saneamen-
to), o déficit de moradias e terras, entregues à es-
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peculação, e a obsoleta rede urbana de mobilidade, 
que só aumentam os sacrifícios dos trabalhadores, já 
muito atingidos pela crise ambiental e pelos aciden-
tes ecológicos, como o da bacia do Rio Doce, causa-
do pela ganância da Vale S.A.

     Além da superexploração do trabalho, há a con-
traofensiva ideológica e a capitulação das direções. O 
capitalismo só se fortalece por não encontrar uma 
política revolucionária à altura. Sem a existência de 
modelos ou exemplos de países “socialistas” como 
contrapartida, os ainda existentes, com direções 
majoritariamente reformistas ou até mesmo restau-
racionistas, permitem e incentivam imposições de 
formas de trabalho prejudiciais e extenuantes. Nos 
demais países, somam-se aos maiores sacrifícios na 
esfera do trabalho a ampla divulgação de falsas al-
ternativas de consumo, religiosas e ideológicas, que 
têm deixado mais difícil a organização dos trabalha-
dores para uma perspectiva de transformação revo-
lucionária. Bolsões de miséria e de exclusão, agora, 
não são privilégios do anteriormente chamado Ter-
ceiro Mundo. Nos EUA, a cidade de Detroit, símbo-
lo de um capitalismo pujante, agora jaz com a derro-
cada da indústria automobilística. No mundo todo, o 
número de encarcerados aumenta numa velocidade 
exponencial. A grande população de refugiados e de 
imigrantes revela que a globalização foi um efeito do 
mundo pós-soviético.

     São necessárias respostas revolucionárias que 
possam empolgar novamente a classe trabalhadora, 
por meio de seus organismos de classe, com uma po-
lítica internacionalista. Este é o único meio de barrar 
o aumento da xenofobia e a intolerância, em diversos 
países, e impedir o surgimento de organizações fas-
cistas e de extrema direita. Aos revolucionários, no 
mundo todo, é urgente a tarefa de buscar a unidade 
de luta, assumindo uma postura ofensiva da classe 
trabalhadora.  Entretanto, a unidade não significa fa-
zer concessões ou ceder aos reformistas, mas, sim, 
aplicar uma política, ao mesmo tempo: crítica, em 
relação aos dirigentes e partidos reformistas, denun-
ciando o abandono ao classismo; ousada, no que se 
refere à defesa da independência de classe, avançan-
do no programa da revolução socialista, denuncian-
do os traidores e apostando na luta dos trabalhado-
res como meio de se atingir uma mudança radical da 
sociedade.

III – Conjuntura Nacional
     Observa-se, atualmente, que a Direita, tra-

dicional e extrema-direita, lideram e direcionam as 
políticas, recebendo o apoio das instituições jurídi-
cas (STF, MP, TJs), que blindaram os governos nas 
três instâncias do poder, sendo protegida por um 
grande aparato repressivo, empregado com a finali-
dade de controlar as massas, representada por vários 
segmentos trabalhistas e estudantis, que ocuparam 
as ruas nos dias 8 e 15/03, 28/04 e 30/06 contra as 
reformas, que acompanham a ascensão da Direita, 
com a implementação progressiva das reformas, na 
verdade, “contrarreformas” à classe trabalhadora.  É 

contra esta política que, no entender desta organiza-
ção, devem ser direcionadas as lutas da classe traba-
lhadora, assim como em vários países do Globo, que 
também sofrem as consequências da crise estrutu-
ral do capitalismo, no sentido da horizontalidade do 
movimento e da combatividade dos sindicatos e cen-
trais sindicais.

3.1 – O SEPE-RJ e as lutas no 
Estado do Rio de Janeiro

     Após a greve de 2016, marcada por Assem-
bleias e Atos Públicos semanais, apoio ao movimen-
to secundarista de ocupação das escolas estaduais, 
ocupações de Secretarias do Governo Estadual, 
como a da SEFAZ e da SEEDUC, as categorias tra-
balhistas nela envolvidas foram duramente recha-
çadas.  A UERJ acabou por recuar gradativamente, 
após ter ficado isolada na luta com a saída da rede 
estadual de Educação, após o desconto de 17 dias 
da greve, em julho, que levou a um movimento de 
refluxo da base, receosa de ser punida com mais 
descontos, e também da FAETEC, cujo sindicato, 
ao judiciar a greve, acabou por entregar a cabeça da 
categoria.  Ao final do ano letivo, com a categoria da 
Educação imersa na reposição das aulas, exigida pela 
SEEDUC, a classe dominante desfere mais um gol-
pe nos trabalhadores da Educação:  a suspensão e/
ou atraso dos pagamentos dos servidores públicos 
aposentados, terceirizados, pensionistas e ativos, es-
tes excetuando-se os servidores das Secretarias de 
Educação e Segurança Pública. Inicia-se, então, uma 
intensa campanha, que se estende até hoje, de ajuda 
aos aposentados, campanha esta liderada pelas dire-
torias dos sindicatos que formam o MUSPE, ao qual 
o SEPE acaba por unir-se. E esta ação não se deteve 
na rede Estadual. Também foi acompanhada pelas 
diretorias de seus núcleos em alguns municípios.

     Inicialmente, a participação do SEPE no 
MUSPE parecia sem maiores problemas. No entan-
to, como o movimento englobava várias categorias de 
servidores públicos, como a da Saúde e a da Segu-
rança Pública, é inevitável o reconhecimento do quão 
complexo é a formação deste movimento. Apesar de 
todas as categorias estarem sendo alvo dos ataques 
do governo, principalmente com o aumento da con-
tribuição previdenciária de 11% para 14%, e até o 
Corpo de Bombeiros ter sido, dentre as categorias 
da Segurança, a que mais fez enfrentamento junto à 
Educação contra a política da classe dirigente, não se 
pode ignorar que o MUSPE abrigou categorias bas-
tante divergentes ideologicamente. Mesmo tendo o 
propósito de concentrar as forças contra um ataque 
a todo o funcionalismo público, cabe ressaltar que o 
MUSPE acabou por se caracterizar como um mo-
vimento de direita, ultranacionalista. Dois pontos 
demarcam bem esta caracterização:  inicialmente, 
a ação de partidários de direita e reacionários em 
tentarem proibir a presença das bandeiras dos par-
tidos de esquerda, como ocorrido com militantes do 
PSTU, e, pior, fomentarem, no seio do movimento, 
a intervenção nacional.  Não passou desapercebida a 

presença também de figuras caricatas que, quando 
não visavam aparecer somente, estimulavam rixas, 
como comprovam os casos das agressões a um mili-
tante da oposição do SindJustiça, a um estudante se-
cundarista homossexual e a uma militante do SEPE, 
ocorridos durantes manifestações deste movimento. 
Não seria surpreendente a participação de apoiado-
res do Escola sem Partido neste movimento! Entre-
tanto, militantes de movimentos sociais e da esquer-
da de algumas das categorias ali, presentes, como os 
da Educação, da Saúde e do Judiciário, souberam 
impor seus espaços no movimento e, juntos, demar-
caram, pela esquerda, as manifestações na Alerj, le-
vando suas bandeiras, faixas, cartazes, vestindo suas 
camisetas, gritando suas palavras de ordem. Portan-
to, não há como não reconhecer que a inserção do 
SEPE no MUSPE é questionável. Participar de mo-
vimento de direita, reacionário, com presença de ne-
ofascistas, inclusive a direita bolsonarista, é bastante 
contraditório para sindicato que se intitula como de 
esquerda.

     Ainda assim, o SEPE protagonizou lutas, como 
a mobilização para as Greves Gerais, deliberando 
nas assembleias da categoria paralisações, atos pon-
tuais por todo o Estado, nas principais Secretarias do 
Governo Estadual e sendo acompanhado por várias 
das categorias do serviço público estadual.  Observa-
-se isto pela organização de Atos contínuos na SE-
FAZ, como os do dia 27 de julho e 1º de agosto, a fim 
de tentar reverter o ataque aos servidores públicos 
ativos e aposentados da SEEDUC, da SECTI, aos 
técnicos-administrativos da UERJ e aos da Saúde. 
Além disso, como o SEPE é um sindicato que abri-
ga vários militantes de diversos movimentos sociais 
e partidos políticos, não houve como não mobilizar, 
junto à ComLutas, a sociedade civil e as categorias 
trabalhistas, agindo como ponta de lança contra a 
traição das centrais sindicais, que tentaram desmo-
bilizar as bases na Greve Geral do dia 30/04.

    O que se dá é que falta um plano de lutas forja-
do na horizontalidade e no classismo, onde se prio-
rize a conscientização, organização e mobilização da 
base desta categoria, ao invés de ações voltadas para 
o parlamento, seja ele municipal, estadual ou fede-
ral. Para sintetizar, que se chame a “Greve Geral”, ao 
invés de “Diretas Já”.

     A aliança e o reboquismo do SEPE com o 
MUSPE, liderado pelos bolsonaristas, e o fracasso 
da Frente com as nove Centrais Sindicais precisam 
ser analisados. Deve-se deixar claro que as políticas 
feitas com as Frentes falharam. Por isso, temos que 
propor outro tipo de Frente: pela base, pela classe tra-
balhadora. Hoje, o SEPE se divide exatamente pela 
concepção de Frente; a que foi proposta, à revelia da 
categoria, foi aliar-se aos bolsonaristas, chegando a 
ficar a reboque dos mesmos, quando da invasão da 
Alerj e do Congresso Nacional, o que lhes garantiu 
algumas regalias, beneficiando, inclusive, as Forças 
Armadas. Paralelamente a isto, a repressão ao mo-
vimento vem aumentando, e a ocupação do Estado 
do Rio de Janeiro pelas Forças Armadas, em apoio 
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à Secretaria de Segurança e à CORE, comprova 
isto. Observa-se uma radicalização sobre a posição 
da polícia, posição esta que recebe apoio de setores 
da classe média, inclusive no interior da categoria.  
Apesar de serem, ainda, minoritários, é preciso en-
frentar esta posição, que concilia com os bolsona-
ristas, e, por tabela, a adesão do SEPE ao MUSPE, 
que é dirigido por forças que apoiam a ocupação do 
Rio de Janeiro pelo Exército.  Como avaliação deste 
processo, parece correto denunciar o servilismo da 
direção sindical no apoio aos policiais em suas pseu-
do-greves que visam a intimidar a população, como 
foi o caso da pseudo-greve dos policiais, no Espírito 
Santo, cuja liderança foi de políticos bolsonaristas.  
Atualmente, as Forças Militares estão no Estado do 
Rio de Janeiro, mas não para coibir a violência, como 
vem sendo noticiado pela mídia, mas para impedir 
a auto-organização popular e garantir a privatização 
do Pré-sal e das Águas.  Tanto é assim, que as ativi-
dades criminosas, de pequeno e de grande porte, são 
contínuas por todo Estado. O governo ataca, então, 
em duas frentes:  a neoliberal, deixando os trabalha-
dores à míngua, e a neoconservadora, atacando to-
das as manifestações e o direito à Greve.  As várias 
medidas que os governos, no país, tem o intuito de 
desmontar os serviços públicos, priorizando ataques 
à Educação.  E isto porque este setor tem demons-
trado uma resistência em níveis ideológico, político 
e econômico. Por isso, as medidas contra a Educação 
vem sendo aplicadas sequencialmente, mesmo após 
o governo ser derrotado pela mobilização sindical e 
estudantil, como foi na greve de 2013 e, posterior-
mente, no movimento de ocupação secundarista, na 
greve de 5 meses, em 2016, no Rio de Janeiro, assim 
como na mobilização da Educação contra a Reforma 
do Ensino Médio. Com denominações diferentes 
(reestruturação, reorganização, otimização, esco-
la sem partido, meritocracia), medidas autoritárias 
e neoliberais se sucedem para desmontar não só a 
Educação Pública, mas também as resistências sin-
dical e dos estudantes secundaristas. Desarticulan-
do o setor de vanguarda, impõem-se legislações per-
niciosas e retrógradas, destruindo a modernização 
iniciada no período Vargas, especialmente no serviço 
público, com a criação do DASP, que foi a primeira 
medida tomada contra o nepotismo e o clientelismo 
que caracterizava o Estado brasileiro nos anos 20. 
Essas práticas ainda estão se aplicam, hoje, aberta-
mente, vide o caso do Prefeito Crivella, ao tentar em-
pregar seu filho num importante cargo da Prefeitura 
do Rio de Janeiro. O projeto intenciona tornar o ser-
viço público uma propriedade dos políticos.

     Respondendo a isto, deve-se opor a mais te-
naz resistência.  Os pontos principais são: campanha 
contra a reforma da previdência, defesa dos concur-
sos públicos, impedimento da extinção de escolas 
públicas e da transferência de terceirizados para o 
regime estatutário. Enfim, contra a extinção pro-
gressiva do serviço público. Além disso, é imperioso 
que se mobilize a população do Estado em defesa 
do serviço público. Propõem-se, assim, a realização 

de Congresso Nacional, conclamando a classe tra-
balhadora, a juventude estudantil, os aposentados, 
os indígenas, os negros, os sem-teto e os sem-terra, 
moradores das comunidades e a população usuária 
dos serviços públicos em geral.  Pelo CONCLAT e 
rumo à Greve Geral Insurrecional, até a derrubada 
do governo e de seus planos de fome. Essa é a Frente 
necessária para pôr fim aos ataques à classe traba-
lhadora no Brasil e no mundo.   

3.2 – O Judiciário na conjuntura nacional
     O Judiciário em todo e qualquer país do Mun-

do é conservador, e no Brasil isso não é diferente. 
Mas talvez o que nos assuste é que em especial nos 
últimos anos, esse papel tem sido demonstrado sob 
várias facetas e num grau cada vez mais agressivo, 
maior e mais diversificado. Os ataques são tantos 
que se percebe com clareza o quanto os movimentos 
sociais são cada vez mais criminalizados, trabalha-
dores e ativistas presos e perseguidos, e entidades 
representativas de classe condenadas ou tolhidas de 
exercer suas atividades. Dentro do quadro de giro à 
direita da sociedade brasileira, também percebemos 
a instalação de um verdadeiro “fascismo societal” 
no Brasil. Vivemos sob uma aparente “democra-
cia”, mas que na verdade esconde vários elemen-
tos de uma Ditadura.  E, para tal, muito contribui o 
Poder Judiciário.  Por exemplo, quando da visita do 
ex-presidente americano Obama ao Rio, 10 ativis-
tas foram presos e assim permaneceram por vários 
dias. Recentemente, enquanto Eike Batista ganhava 
a liberdade, numa manobra jurídica cheia de vícios, 
o estudante negro Rafael Braga recebeu sentença 
condenatória de quase 12 anos de reclusão, princi-
palmente em razão da lei que permite que o teste-
munho de apenas dois policiais valha como uma pro-
va bastante forte contra o réu. Rafael foi acusado de 
portar material inflamável que seria usado para atos 
de “terrorismo”, enquanto as testemunhas de defe-
sa garantem que ele só portava Pinho Sol. No Rio de 
Janeiro, ainda existem até hoje 23 presos políticos, 
desde 2014. A lei 12360/2016, conhecida como “Lei 
Antiterrorismo”, sancionada ainda no Governo Dil-
ma muito corroborou para isso. No último dia 4/05, 
a Justiça Federal do Paraná condenou 8 réus na ope-
ração “Hashtag”, deflagrada às vésperas dos Jogos 
Rio 2016. Todos foram sentenciados por promover, 
constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmen-
te ou por interposta pessoa, a organização terrorista, 
além do crime de “associação criminosa”. Leonid 
El Kadri foi condenado também pelo ato de “recru-
tamento com propósito de praticar atos de terro-
rismo”, a 15 anos, 10 meses e 5 dias de prisão, pois 
teria sido o mentor do grupo. Há de se estranhar a 
decisão do juiz quando diz: “não há necessidade de 
comprovação de especial fim de agir ou da presença 
de dolo específico, bastando o simples ato de pro-
mover organização terrorista por meio de atos ine-
quívocos que demonstrem externamente a adesão 
aos seus ideais”. Porém, não existe menção a qual-
quer ato preparatório concreto, exceto a intenção, 

jamais realizada, de alguns acusados encontrarem-
-se pessoalmente e os depoimentos foram tomados 
de forma ilegal, sem a presença dos advogados dos 
presos.  Se essa lei fosse utilizada contra a apologia 
das ações policiais, defesa de homicídios e limpezas 
raciais, iriam faltar vagas no já superlotado sistema 
penitenciário brasileiro. A aprovação, até em regi-
me de urgência, da lei antiterrorismo brasileira, foi 
uma imposição de agências imperialistas estrangei-
ras, principalmente americanas, que teria ocorrido 
a partir de um memorando do FBI para a Divisão 
Antiterrorismo da Polícia Federal. Está claro que é 
mais uma lei para criminalizar a resistência às polí-
ticas da classe dominante. Além disso, não devemos 
esquecer de citar o apoio do STF para a PEC 55 (de 
cortes dos gastos públicos), a ajuda desta Corte para 
que Rodrigo Maia permaneça como Presidente da 
Câmara dos Deputados e para que Moreira Franco 
continue como Ministro e um dos homens fortes do 
governo Temer.

     No que diz respeito às lutas, o STF foi a favor 
do corte de ponto dos Servidores Públicos em Gre-
ve, enquanto vários Tribunais Estaduais decidiram 
contra greves importantes recentemente, só para ci-
tar exemplos no Rio: a Greve dos Garis e dos Profes-
sores da SEEDUC, em 2014, de técnicos da UERJ e 
da FAETEC, em 2016. E, ainda neste ano, o TJ-RJ 
considerou um “mero aborrecimento” o atraso dos 
salários dos funcionários públicos ativos e aposen-
tados. Representantes de sindicatos dos servidores 
públicos, consideraram inadmissível o que os ma-
gistrados tivessem esta decisão. No início do ano, o 
STF, sob a presidência da Ministra Carmen Lúcia 
à frente, reuniu-se com o Ministro Henrique Mei-
relles e com o Governador do Rio de Janeiro, Pezão, 
a fim de “costurar” um plano de Ajuste Fiscal e de 
Ajuda aos Estados com problemas de arrecadação. 
Plano este que, no caso do Rio de Janeiro, envolveu 
a venda da CEDAE, uma das últimas empresas pú-
blicas do Estado e que dava lucro. O projeto foi leva-
do adiante para garantir apenas 3,5 bilhões de reais 
para o Estado, muito menos que o valor estimado da 
empresa, mas em contrapartida o Governo Federal, 
para liberar a grana, pedia em troca o aumento da 
contribuição previdenciária dos Servidores Públicos 
de 11 para 14%, tendo sido cogitado até 22%. O es-
tranho mesmo foi essa “ajudinha” do STF, como se 
o mesmo estivesse legislando para garantir uma lei 
perfeita, de forme que, no futuro, não haja questio-
namentos judiciais por nenhuma entidade de classe.

     Assim, se se caracteriza as Forças Armadas 
como quinta coluna do Estado Burguês, fica claro, 
agora, que o mesmo conta com uma sexta coluna: o 
Poder Judiciário.

IV – A Educação na conjuntura 
nacional atual

     Considerando este quadro nacional, a Educa-
ção não ficou fora da mira dos ataques neoliberais. 
Muito ao contrário! Foi e é alvo de fortes golpes, sen-
do o primeiro destes a Reforma do Ensino Médio. 
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Juntando-se a este, percebe-se o alcance, cada vez 
maior, do movimento que se autodenomina Escola 
Sem Partido ou, melhor dizendo, Escola da Mor-
daça, com o objetivo de alienar ideologicamente a 
juventude, impedindo que se forje, aí, futura resis-
tência contra as investidas do Capital.  O ESP apre-
senta-se como ameaça à liberdade de pensamento 
e, por conseguinte, de manifestação. É mais um 
braço da Direita ascendente, não poupando esforços 
em perseguir militantes da Educação libertária, que 
atuam em movimentos sociais, políticos e sindicais 
notadamente de Esquerda. Assim, representam não 
a neutralidade que, hipocritamente dizem possuir, 
mas mascaram aqueles a quem prestam serviço: a 
classe dominante, a burguesia.  Enfim, é mais um 
instrumento de repressão à classe trabalhadora.

     Como se não bastasse a visível precarização 
da escola pública, ainda há as consequências da cri-
se econômica, que abate o Rio de Janeiro, crise esta 
resultante da farra do incentivo fiscal a classe empre-
sarial, desvio de dinheiro e beneficiamento de can-
didaturas eleitorais. Esta crise, por sua vez, trouxe 
como consequência a suspensão/atraso/parcelamen-
to dos pagamentos dos profissionais aposentados de 
diversas secretarias (SEEDUC, SEFAZ, etc), dos 
profissionais ativos e aposentados da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, não esquecendo os terceiri-
zados, e também dos técnicos-administrativos, do-
centes e terceirizados da CECIERJ, UERJ, UENF 
e UEZO, ativos e aposentados, o que acarretou, por 
um lado, o desespero, em que estes servidores ainda 
se encontram, mas, por outro lado, a organização de 
uma rede de solidariedade entre os servidores pú-
blicos estaduais, que, ainda assim, não dá conta da 
resolução dos problemas. Na segunda semana de 
agosto/2017, as aulas nas universidades estaduais 
fluminenses foram suspensas definitivamente, já 
que os corpos docentes entraram em greve, endos-
sando as ações dos técnicos-administrativos. Assim 
sendo, está posta, diante deste quadro, uma guerra 
aberta pelo Estado contra os servidores públicos; a 
Saúde e a Educação estão sendo massacradas com 
o “pacote de maldades”, isto é, um conjunto de me-
didas de austeridade impostas pelo governo federal, 
medidas estas que já vem sendo aplicadas em vários 
Estados país, o que corrobora a tese de que há uma 
luta de classes, cada vez mais explícita, contra os tra-
balhadores e trabalhadoras.

        
4.1 – A situação das categorias da antiga 

Secretaria de Ciência e Tecnologia
      O governo de Pezão/Picciani, precisando garan-
tir alguma credibilidade à proposta de aumento de 
11% para 14% da contribuição previdenciária dos 
servidores do RJ, vem atrasando e parcelando os 
salários dos órgãos ligados ao Poder Executivo des-
de o salário de novembro de 2015. Porém, ao longo 
deste período, houve muitas manifestações e tam-
bém negociações com sindicatos e categorias. Atos 
em frente à Alerj levaram à regularização dos pa-
gamentos da Seeduc (sob argumento da verba do  

FUBDEB) e da Segurança. A PM vem retribuindo 
com afinco a garantia de pagamento:  reprimindo 
os atos unificados com spray de pimenta e bombas, 
enorme contingente de agentes nos arredores das 
manifestações, um aparato bastante custoso para o 
contribuinte. 

     Hoje, o Sepe tem dado preferência a participar 
do MUSPE, cujos atos na porta da Alerj foram mal 
organizados. As chamadas para a Greve Geral são 
feitas, mas muitas categorias ligadas ao MUSPE se-
quer paralisam nos dias D. Os sindicalistas criticam 
suas próprias categorias, não organizadas por eles. A 
folha de pagamento do hospital Pedro Ernesto foi se-
parada dos demais departamentos da UERJ, por ser 
considerado local de serviços essenciais. Servidores 
lotados lá passaram a receber como já mencionadas 
secretarias de Educação e Segurança. Por esta injus-
ta discriminação dentro de uma mesma universida-
de, o Sintuperj, que abarca administrativos da Uerj, 
Uenf e Uezo, iniciou greve em 10/01. 

     A greve dos funcionários técnico-administra-
tivos da Uerj vem sendo mantida a cada assembleia, 
ratificando a máxima “sem salário, sem trabalho”. 
Após as longas greves do ano passado, poucas cate-
gorias estão com o fôlego dos funcionários da Uerj, 
mas a Faetec iniciou a terceira greve do ano em 10 de 
agosto. A estratégia neoliberal de desmonte da Uerj 
está em pleno curso. Já chegou ao ponto do encer-
ramento do ano letivo de 2017 declarado em agosto. 

     No início deste ano foi criado o FORSECTI, 
fórum das categorias ligadas à antiga Secretaria de 
Ciência & Tecnologia, agora aglutinadas a outras e 
com o nome de SECTIDS (Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social) 
para, segundo o governo estadual, diminuir gastos. 
Este fórum iniciou uma série de reuniões quinze-
nais.  A constante ruptura tem sido a marca do FOR-
SECTI. Primeiro, o Sindpefaetec, representante 
oficial da Faetec, retirou-se de uma reunião intem-
pestivamente. Na reunião seguinte, mandaram sin-
dicalistas que chegaram ao final, pediram lugar na 
mesa, tiveram voz e se retiraram novamente. Nesta 
reunião, a mesa havia sido formada com um mem-
bro da base da categoria, de uma das oposições ao 
sindicato, interessado em unificar a luta.  Na reunião 
seguinte, foi a vez da direção do Sintuperj fazer uma 
fala contra o fórum e se retirar. Restaram as oposi-
ções do Sintuperj, da Faetec, o Cecierj a a Asduerj.  
Nas próximas reuniões, foi a vez destes dois últimos 
também não comparecerem sem maiores explica-
ções.  O que se pode depreender da desfiguração 
do FORSECTI é que mesmo com o sucateamento 
das instituições e atraso de dois meses nos salários, 
a construção de uma ação conjunta, mais sólida e ra-
dical, tem sido evitada não apenas pelas representa-
ções sindicais, mas pelas bases que as criticam tam-
bém. Este é exatamente o caso da Faetec. As bases e 
a associação do Cecierj acabaram por organizar um 
grupo heterogêneo - Os Sem Salário - que aglutina 
as categorias da antiga Ciência & Tecnologia, Saúde, 
Iterj, Cultura, aposentados e pensionistas.

      A rede Faetec tem um sindicato próprio, com 
25 membros. As licenças sindicais não são oficiais, 
mas fruto de acordo com a presidência da Faetec, 
órgão indicado pelo governo. Não precisa de muito 
esforço para se perceber que o Sindpefaetec é um 
comitê da presidência. Evitam assembleias e, quan-
do a realizam, não rodiziam local, nem horário, prá-
tica antiga da rede para propiciar a participação de 
todos nos movimentos. Escolhem fazer no teatro da 
sede, pois lá é seu reduto. Mesmo assim, em março 
de 2016, a rede entrou em greve depois das defesas 
feitas pelas duas oposições que se constituíram con-
tra o sindicato: Coletivo Renovação e Associação de 
Trabalhadores da Faetec (Atfaetec). Apesar das di-
vergências entre ambas as forças, estas construíram 
um comando de greve à parte do sindicato, levaram 
propostas conjuntas às assembleias e aprovaram atos 
unificados com o Sepe e a Uerj, ações em vias públi-
cas e tudo o mais que uma greve necessita, além de 
todo o apoio dispensado às ocupações que os estu-
dantes realizaram.

     O fim da greve de 2016 foi negociado pelo 
sindicato com o governo e apenas comunicado à 
categoria, tendo sido alinhavado na mesma semana 
acordo com os estudantes das ocupações com pro-
messas (nutricionista nas escolas, obras, gratuidade 
de camisa do uniforme para estudantes carentes) 
nunca cumpridas. Depois disso, grande parte dos 
servidores da rede, especialmente docentes, não se 
reportam mais ao sindicato. Quando este aprovou 
a greve em 2017, nova divisão se delineou. Os do-
centes da rede, muitos organizados nas oposições, 
entenderam que a greve atenderia aos interesses do 
governo, que não teria condições de custear refei-
ções, luz, telefone, papel nas unidades em funcio-
namento. A primeira greve deste ano, portanto, que 
durou de 17/03 a 29/05, contou com a adesão iné-
dita dos técnicos, preocupados em não gastar para 
trabalhar.  Paulatinamente, foi recebendo baixas dos 
professores, caindo na quase completa invisibilidade 
perante os alunos.  Cumpre lembrar que, se a cate-
goria tivesse aderido em massa e se juntado ao Sin-
tuperj, a história poderia ter sido diferente. O sin-
dicato compareceu a atos unificados sem convocar 
os servidores e acusando-os de furar greves. Poucos 
da oposição aderiram até o fim o movimento. Algu-
mas unidades vêm tentando acordos de rodízio com 
as direções para que os gastos com deslocamento e 
alimentação sejam amenizados.  Esta fragmentação 
só enfraquece uma rede, cujo concurso para o ano 
letivo atual, só foi realizado em maio. Agoniza a Fa-
etec, rede de escolas técnicas que atende aos filhos 
da classe trabalhadora, esperançosos por melhores 
postos de trabalho.     

V – Conclusão:  Por um Programa Operário 
Classista para o Movimento de Luta 

Independente

     Diante da conjuntura nacional de ataques à 
Educação, qual o papel do SEPE-RJ, sindicato de 
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tradição de luta, e como ele pode dar a volta por 
cima, mudando o quadro dos servidores públicos da 
Educação, dando exemplo aos demais sindicatos de 
todo o Estado do Rio de Janeiro, quiçá do país? Pri-
meiramente, sair desta postura recuada em que se 
encontra, ocupando uma posição ladeada às demais 
diretorias sindicais, que compõem o MUSPE. Isto já 
é notório até por parte da base menos politizada da 
categoria da Educação. Enquanto o SEPE fizer parte 
do MUSPE, apresentando postura recuada, não ha-
verá vitórias para a classe trabalhadora da Educação. 
O segundo movimento de mudança em direção as 
lutas contra os ataques aos trabalhadores é retornar 
à base, reerguendo-a do marasmo, em que se en-
contra desde o final da greve de 2016.  E os ataques 
continuam contra a categoria da rede estadual de 
Educação, por meio das Circulares Internas (CIs), 
emitidas pela SEEDUC, no decorrer do ano de 2017, 
ataques estes que desconstroem toda a pauta peda-
gógica, pela qual professores e estudantes secunda-
ristas, estes últimos, por meio da ocupação das esco-
las, lutaram durante a greve de 2016.  A apresentação 
de uma pauta de lutas e a reorganização, conscien-
tização e mobilização da categoria precisa, já, ser 
o foco deste sindicato. Não é possível combater os 
atuais ataques à Educação, citados nesta tese, en-
quanto o SEPE continuar focado no investimento de 
candidaturas eleitorais, achando que, com irá com-
bater esses ataques.  As tantas correntes que perfa-
zem este sindicato deveriam se unir, agora, para a 
construção desta pauta de lutas, ao invés de continu-
arem numa rivalidade aparente que não responde às 
necessidades da categoria, tratando os ataques com 
medidas paliativas. Uma das propostas já colocadas 
por diversos militantes da Educação, e nós, do MOS 
a apoiamos, é a integração dos segmentos da Educa-
ção, a saber, professores e profissionais da educação, 
responsáveis e estudantes, ou seja, comunidade es-
colar, nas lutas. Enquanto não houver a união destes 
segmentos e a construção conjunta de estratégias 
de luta, acumular-se-ão perdas. Apesar das dire-
ções das regionais também puxarem lutas contra os 
ataques, elas, em geral, estabelecem reivindicações 
economicistas, tais como:  implantações de novos 
planos de carreira, cumprimento de leis municipais, 
pagamentos no mês, etc. Essas diretorias, em sua 

maioria, não cumprem a tarefa de denunciar a fundo 
como as reformas subtraem os direitos, dentre estes, 
os trabalhistas, da classe. E, consequentemente, não 
ampliam a discussão sobre essas reformas do gover-
no Temer, que atingirão também os servidores muni-
cipais. E, claro, já que não existe discussão, também 
não há mobilizações. Durante os movimentos de 
Greve Geral, que ocorreram neste ano, foi apresenta-
da também uma outra proposta que o SEPE abraçou 
parcialmente: a formação de Comitês Populares de 
Luta. O SEPE poderia muito bem tê-la liderado com 
mais combatividade, principalmente nos municípios 
e regiões do Estado do RJ, que vêm sofrendo mais 
ataques por parte dos governos municipais e estadu-
al. A formação destes Comitês até já existe por ini-
ciativa de alguns núcleos do SEPE, como o de Rio 
das Ostras/Casemiro de Abreu, por exemplo, porém, 
não se expandiu por todo o Estado.  Outra questão a 
se levantar, neste sentido, é que os Comitês devem 
apresentar-se independentes de partidos políticos 
e voltados para as comunidades escolares e a clas-
se trabalhadora, por uma reorganização horizontal 
das massas, apresentando como palavra de ordem a 
GREVE GERAL, e não DIRETAS JÁ.  Observa-se, 
com essas propostas, não só a necessidade de uma 
aproximação do movimento sindical das massas tra-
balhadoras, mas também a colocação deste sindicato 
como liderança das lutas, saindo do papel secundá-
rio do MUSPE, que exclui de suas assembleias as 
bases das categorias que diz representar. 

     Quanto às assembleias pós-greve 2016, que 
vem sendo desconstruídas no decorrer de 2017, 
mesmo com os ataques das CIs da SEEDUC, per-
cebe-se, mais uma vez, o recuo da categoria, quando 
nestas assembleias há menos de cem credenciados, 
e os próprios militantes de vanguarda do sindicato 
precisam quase que implorar para as diretorias re-
gionais e de núcleos abracem o trabalho de base, a 
fim de leva-la a participar das assembleias, apresen-
tando propostas, as mais variadas também, por que 
não?, a fim de driblar os ataques à categoria.

     O que assistimos progressivamente, alguns 
passivamente até, contra a classe trabalhadora é um 
dos maiores ataques à Educação.  E, cada vez mais, a 
classe dirigente deste país a escamoteia, encurralan-
do-a de forma que não consiga nem mesmo esboçar 

reação.  No momento, ainda não há uma classe tra-
balhadora da Educação totalmente amarrada pelas 
represálias, então, é esta a hora de provar o quanto 
este sindicato é de luta, saindo do recuo e movimen-
tando-se junto a base. Está na hora dos movimentos 
de luta experimentarem uma estratégia diferente 
da que teve até agora:  ao invés da caduca estratégia 
democrático-popular, uma nova estratégia de orga-
nização da luta operária classista. Sintomas da pos-
sibilidade dessa nova estratégia já começam a apare-
cer com o fracasso dos partidos eleitorais e da traição 
da Greve Geral, que colocou mais desconfiança nas 
burocracias sindicais. Uma virtual substituição já 
se apresenta, nas eleições do Sindipetro, e se forma 
também uma oposição à diretoria da Força Sindical, 
no Sindimetal de Volta Redonda. Entretanto, se não 
se modificarem os métodos e os programas das no-
vas direções, se imitarem o mesmo trajeto do PT e 
da CUT, limitando os movimentos apenas aos pro-
cessos eleitorais, burgueses e sindicais, não haverá 
avanço. É preciso organizar toda a classe para além 
mesmo das organizações tradicionais, impulsionar a 
horizontalidade e a decisão coletiva de novos orga-
nismos de luta, nos locais de trabalho e comunida-
des. Principalmente, num momento que é preciso 
não ser pego de surpresa pelas ofensivas armadas e 
militares da burguesia. Vacilar nesse chamado ape-
nas beneficiará as frentes sem princípios classistas, 
que tantas derrotas nos têm trazido.

1) Pelo Congresso da classe trabalhadora (CON-
CLAT), com representação de todos os sindicatos e 
de movimentos de trabalhadores para decidir uma 
alternativa operária e socialista para o país.

2) Fora as Forças Armadas do Rio de Janeiro;
3) Pagamento dos ativos e aposentados em dia; 
4) Não ao projeto de extinção de turmas e escolas, 

fim das isenções fiscais e defesa do serviço público;
5) Não às reformas trabalhistas, previdenciárias e 

revogação de todas as medidas neoliberais do gover-
no Temer e Pezão;

6) Não à suspensão da Venezuela do MERCO-
SUL, solidariedade aos povos atacados pelo impe-
rialismo;

7) Não ao reacionarismo legal e judicial, escola 
plural;

8) Pela Greve Geral Insurrecional.

Assinam essa tese:
Movimento de Organização Socialista para o XV Congresso Ordinário do Sepe
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Tese5
SOCIALISMO OU BARBÁRIE

A LUTA DE CLASSE E O PAPEL DAS(OS) 
TRABALHADORAS(ES) DA EDUCAÇÃO NA 

ENCRUZILHADA DO SÉCULO XXI
CONJUNTURA INTERNACIONAL

Neste começo de milênio, vivemos um mal-estar 
generalizado na civilização moderna que se espraia 
por todo o globo terrestre. A explosão da crise imo-
biliária; as quedas cíclicas das bolsas de valores; o 
aumento exponencial do desemprego; a afirmação 
de uma onda conservadora, que se expressa através 
do crescimento de um nacionalismo extremo, resul-
tando em ações de xenofobia em países da Europa 
(particularmente França e Alemanha) e nos EUA; 
o avanço dos partidos de extrema direita na Europa 
(que mesmo quando não ascendem ao governo, ob-
têm votações expressivas, inclusive no parlamento); 
a migração massiva de povos em busca da dignidade 
humana; a exacerbação da fome em todas as par-
tes do mundo (não só no continente africano, mas 
também nos países mais industrializados), em um 
momento de grande produção de alimentos como 
nunca antes registrado na história; deflagração de 
conflitos armados de aparência étnico-religiosas e 
atos terroristas; além do aumento da violência urba-
na. Dentro da realidade brasileira, esse mal-estar ge-
neralizado pode ser percebido quando trabalhadores 
ativos e aposentados deixam de receber seus salários 
por até quatro meses, através das mortes no cam-
po (assassinatos de trabalhadores rurais, indígenas 
e quilombolas), nas favelas e periferias das grandes 
cidades.

 Para o senso comum, estes sintomas que 
se apresentam na realidade imediata são o resulta-
do das diversas crises políticas que o mundo vem 
enfrentando. Discordamos dessa percepção da rea-
lidade. O fundamento desse equívoco é que não se 
trata de uma crise política, gerando instabilidade na 
economia, mas de uma economia capitalista lidando 
com uma crise, ao mesmo tempo sistêmica e estru-
tural. Compreendemos que para buscar as causas 
desse mal-estar da civilização, precisamos nos apro-
fundar na análise do desenvolvimento histórico do 

modo de produção capitalista, desvelar o que está 
ocultado intencionalmente por interesses de classes, 
pois a causa de todas as crises que se apresentam 
têm sua determinação na economia.

 Os efeitos dessa crise influirão diretamen-
te na capacidade dos governos de gerenciar os inte-
resses da classe capitalista, em um ambiente onde 
precisam também lidar com as contradições e inte-
resses da luta política numa democracia que precisa 
manter a sua aparência. Nestas quase duas décadas 
do começo do século XXI, o capital em sua fase im-
perialista monopolista financeiro de acumulação e 
centralização de capitais atravessa mais uma crise 
cíclica oriunda das contradições desta sua própria 
particularidade.

 A lógica do capital de produzir sempre mais 
acumulação apresenta-se de forma irracional na pro-
dução e realização de valor. No entanto, este modo 
de produção funciona de forma contínua para conse-
cução deste objetivo, constituindo-se em uma rela-
ção social entre classes que se determinam recipro-
camente. Enquanto classes, pensam e racionalizam 
sobre esta totalidade social. A burguesia, como clas-
se dominante, sempre formula contra tendências às 
crises do capital, como formulou o estado keynesia-
no de bem-estar social no pós-guerra de 1945 e as 
denominadas políticas neoliberais nos anos de 1970. 
Mesmo que essas contratendências superem a cri-
se em curso no curto prazo, acaba por aprofundá-la 
cada vez mais a médio e longo prazo, incorpora nova 
qualidade às suas contradições estruturais. Esse é o 
caso da reestruturação produtiva articulada à 3ª re-
volução técnico-científica, do aprofundamento da 
reforma do Estado e dos mecanismos de controle 
ideológicos e coercitivos que compõe o arsenal de 
exploração e dominação da ordem do capital.

 Apesar da concordância com a caracteri-
zação da crise estrutural do capital, advinda da sua 
incapacidade de valorizar valor no tempo/espaço 
correspondente ao grau de concentração e centra-

lização de capital acumulado, afirmamos que esse 
movimento faz parte da própria dinâmica do capi-
tal na sua fase atual, numa unidade dialeticamente 
articulada entre capital industrial e capital portador 
de juros. Essa articulação permite ao capital (D) se 
transformar em mercadoria (M) na produção (ex-
tração de mais valor), e essa mercadoria, ao ser rea-
lizada na circulação,  transforma-se em mais capital 
(D’): D-M-D’...D’-M-D’’...D’’-M-D’’’..., e, assim, 
sucessivamente. Esse processo produz um nível 
de acumulação e concentração de capital (D”’) que 
necessita ser expandido acima da sua capacidade 
de valorizar valor, que determina a dinâmica do ca-
pital concentrado e centralizado pelos monopólios 
do capital (D”’....). Estamos falando da unidade do 
grande capital industrial e financeiro, que subsume 
a produção da riqueza, ou seja, D-M-D’ na sua capa-
cidade plena de expansão à logica determinada por 
D’’’- D’’’’, potencializando a crise de valorização de 
valor.

 O capitalismo, em sua fase monopolista, 
mostrou-se capaz de regular-se com alguma eficá-
cia desde a década de 1930, organizando-se como 
contratendência da crise de superprodução de 1929. 
Esse é o resultado do desenvolvimento das forças pro-
dutivas do final do século anterior, sem, no entanto, 
apresentar-se como um sistema capaz de controlar o 
capital, que é incontrolável (MÉSZÁROS, 2006). Essa 
contratendência é aperfeiçoada no pós-guerra, com a 
junção dos princípios fordistas do consumo em mas-
sa com a regulação keynesiana, racionalizando mais a 
produção e controlando as tendências de superprodu-
ção relativa. Esse mecanismo de produção e consumo 
relativamente controlado, pelo menos para o lucro do 
capital, deixa de ser eficiente devido ao que Mészá-
ros (2006) chama de crise estrutural do capital, que 
rompe com o período que segue até o fim dos acordos 
de Breton Woods (1944), em 1971, quando os EUA 
rompem unilateralmente com a conversão do dólar 
ao ouro. Consequentemente, esse país se consolida 
como o detentor da moeda universal do bloco capi-
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talista e dinamizam-se as tendências que culminam 
na crise estrutural iniciada em 1973. Tal fase, ainda 
e cada vez mais monopolista do capital, mantém-se 
com as mesmas tendências do imperialismo da fase 
superior sugerida por Lênin, mas converte-se em um 
capitalismo em que reina, de forma brutal, o capital 
portador de juros e o capital fictício, categorias marxia-
nas às quais este espaço não permite aprofundamen-
to.

 A contratendência – formulada e imposta 
pelo grande capital, através de países do capitalismo 
central e de organismos internacionais - potencia-
lizada pela dissolução dos países socialistas, dá-se 
contemporaneamente com a abertura das fronteiras 
nacionais, com a retirada de direitos sociais, com a 
desregulamentação do trabalho e com a reorganiza-
ção da produção, que, atrelada à 3ª revolução técnico 
científica, impactou na composição orgânica do capi-
tal, através da diminuição de trabalho vivo. A potencia-
lização dessa dinâmica de superprodução e acumu-
lação tem derivado de forma cada vez mais ampliada 
no aumento exponencial do capital fictício, que, na 
sua aparência, apresenta-se como descolado da pro-
dução de valor.

 Essa necessidade cíclica e temporal de for-
mular contratendências como superação das crises 
inerentes ao sociometabolismo de sua reprodução 
tem como propósito garantir, de forma constante, 
a rotação do Capital no seu processo intrínseco de 
valorizar valor e deter a queda tendencial da taxa de 
lucro acarretada pela superprodução de mercadorias 
e concentração de capitais nas suas diversas formas. 
Neste momento de crise e saída de crise, o caráter 
dos Estados nacionais, enquanto dimensão organi-
zativa de reprodução e dominação do capital, poten-
cializa o desvelamento do seu caráter de classe.

 
O Estado-Nação como mediação necessária 

à expansão do capital monopolista 
imperialista

 A mundialização do capital, determinada 
pelo seu próprio processo de acumulação e centra-
lização, permite-nos afirmar que não existe lugar 
no mundo onde não haja influência do sistema ca-
pitalista. Neste começo de milênio, a crise mundial, 
enquanto paralisação da rotação do capital nas eco-
nomias centrais da Europa e EUA em 2008 e 2009, 
desmistificou a concepção liberal do Estado mínimo 
e da livre regulação do mercado. O aporte estatal, 
através do fundo público, às instituições finan-
ceiras e às grandes corporações desvela o pa-
pel do estado e a centralidade da dívida públi-
ca como financiadora e garantidora do tempo 
necessário à rotação do capital na apropriação 
de mais-valor para o capital funcionante e re-
muneração do capital fictício. 

 O receituário político-econômico, orien-
tado pelas organizações imperialistas multilaterais 
(FMI, BM, OCDE) aos Estados nacionais, no que 
foi denominado consenso de Washington, garantiu, 

nas três últimas décadas, três ciclos de expansão do 
capital imperialista globalizado. De acordo com o 
principal índice da bolsa de valores Down Jones, o 
DJIA (Down Jones Industrial Average), o mais lon-
go ciclo contínuo de produção e concentração do 
capital no pós-guerra ocorreu no período de 1991 à 
1999, seguido de uma crise nos três anos seguintes, 
com 1/3 do capital acumulado sendo volatilizado pela 
desvalorização de 34% ocorrida no período. Como 
sempre, a intervenção do Estado, ao desonerar e fi-
nanciar o capital, conteve a generalização desta crise, 
possibilitando um novo patamar de expropriações 
(territórios e direitos) e, consequentemente, a ex-
ploração sobre os trabalhadores, com a diminuição 
do salário relativo, aumento da extração de mais-
-valor, aumento da produtividade e intensificação 
do trabalho. Essas são as condições necessárias que 
permitem e permitiram a retomada da taxa média de 
lucro e um novo ciclo de produção e acumulação.

 A expansão verificada desde o final de 2002, 
no segundo ciclo, teve o seu ápice em meados de 
2007, com uma recuperação de 83% em relação à 
crise anterior e incremento de 21% de acumulação 
em relação ao pico de 1999. O auge da produção de 
valorização de valor materializa o limite temporal da 
rotação do capital nesses termos e a consequente 
queda tendencial da taxa de lucro. Nesse sentido, 
esse pico de valorização foi o prenúncio da maior 
desvalorização de capitais em relação às crises an-
teriores. A crise que já se expressara de forma aguda 
nos ciclos anteriores, apresenta-se em 2008 e ganha 
tônus em 2009, com um índice de desvalorização do 
estoque de ações de 55% em relação ao pico de va-
lorização de 2007. Assim, esse período se caracteriza 
como uma recessão econômica mundial generaliza-
da, ainda que ocorra de forma desigual e combinada 
no tempo/espaço da totalidade do capital. A atuação 
dos Estados nacionais das economias dominantes – 
em particular, os EUA e a Alemanha, com seus res-
pectivos bancos federais – garantiu, através de políti-
cas anticíclicas, a restauração dos fatores endógenos 
determinantes à acumulação do capital. A economia 
mundial volta a crescer em 2009, a despeito de um 
período de estagnação a partir de 2014, obtendo, ao 
fim do primeiro trimestre de 2017, uma recuperação 
de 177% de valorização em relação à crise de 2008 e 
valorização de 52% sobre o pico de 2007.  

 Como podemos apreender na realidade, a 
acumulação e centralização do capital continua e se 
dá com a mediação do Estado burguês na restaura-
ção dos fatores endógenos (citados anteriormente 
como fatores necessários) à sua reprodução amplia-
da. Podemos afirmar que as economias dominantes 
(América do Norte, Zona do Euro e Japão) no mun-
do concentram 75% do estoque de Investimentos 
Externos Diretos (IED) e também recebem a maior 
parte do fluxo de IED em relação às economias do-
minadas. As burguesias locais operadoras do capital 
imperialista financeiro organizam o estado na busca 
desses investimentos externos diretos.

 Faz-se necessária uma distinção desses in-

vestimentos externos diretos: a exportação de capital 
para ser reproduzido na produção industrial, a forma 
imperialista especificamente capitalista, denomina-
da investimento greenfield capital; e a exportação de 
dinheiro-capital produtor de juros e renda, investi-
mentos de curto prazo na esfera financeira, bancos 
e outras formas improdutivas de acumulação capita-
lista. Como vimos anteriormente, essas duas formas 
de funcionamento do capital monopolista financeiro 
imperialista constituem a massa de capital na forma 
monetária circulando pelo mundo.

 Segundo José Martins, do site Crítica da 
Economia Política, “os dados da United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
a respeito da modalidade greenfield nos informam 
que a paisagem dos investimentos globais mudou 
consideravelmente em 2016. Os capitais caçando 
novos espaços de valorização direcionam-se natu-
ralmente para países e regiões que apresentam ele-
vadas taxas de lucro e correspondente crescimento 
econômico, enquanto regiões e países em contração 
ou enfrentando altos níveis de incertezas quanto ao 
futuro dessas variáveis registraram os maiores declí-
nios”. Nesse sentido, a necessidade de reorganiza-
ção da superestrutura explica as reformas políticas 
nos Estados nacionais, que, na perspectiva do Capi-
tal, materializa-se na retirada dos direitos sociais e 
no saqueio do fundo público. 

A luta de classes desmente o fim da história
 

O movimento de recomposição do capital global 
na recuperação da sua taxa de lucro, nos seus três 
últimos ciclos de expansão, deu-se com a resistência 
dos trabalhadores nas lutas anticapitalistas ao redor 
do mundo, contrariando o discurso apologético pós-
-moderno do fim da luta de classes. Já na década 
de 1990, na América Latina, o Exército Zapatista 
de Libertação Nacional se insurge contra o projeto 
de austeridade do Estado mexicano e toma o terri-
tório de Chiapas, instaurando um governo paralelo. 
Fechando essa década, em 1999, a batalha nas ruas 
de Seattle retoma a importância da luta de classe 
nos EUA, dizendo não à OMC e à globalização do 
capital. No começo do milênio, ganha destaque, na 
América do Sul, o protagonismo dos trabalhadores 
desempregados, denominados piqueteiros, surgi-
do na Argentina na metade dos anos 1990 com as 
privatizações de empresas públicas e as demissões 
massivas de trabalhadores, totalizando 30% da po-
pulação economicamente ativa (PEA). Na Europa, 
em 2001, a reunião das economias dominantes (G8), 
em Gênova, tem como contraponto um massivo pro-
testo anticapitalista, com alto grau de radicalidade, 
combatido com a feroz repressão do Estado nacional 
italiano.

 A crise financeira no final desta primeira 
década reflete-se e estende-se na década seguinte 
por toda a Europa, com o recrudescimento das ma-
nifestações contra os ajustes do capital. Na Espanha, 
as manifestações tomam a forma com as ocupações 
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e acampamentos permanentes da juventude e dos 
trabalhadores nas praças de diversas cidades, in-
cluindo a capital do país, com a repressão violenta do 
aparato de segurança do Estado. Os ajustes impos-
tos pelo parlamento europeu, através do Banco Cen-
tral Europeu – sob orientação do Deutsche Bank –, 
às economias dominadas, além da Espanha, atinge 
também Portugal, Dinamarca e Grécia. Ressalte-se 
a longa resistência dos trabalhadores gregos, que, 
desde 2008, organizaram diversas manifestações e 
greves gerais, chegando a 2017 com mais uma gre-
ve geral contra o aprofundamento dos ajustes, que, 
além de taxar o salário mínimo com o imposto de 
renda, abole o domingo como dia de repouso sema-
nal dos trabalhadores. Essa resistência se traduz na 
palavra de ordem dos trabalhadores gregos: “Não 
nos converteremos em escravos do século 21”.

 Se as economias centrais imaginavam que 
a luta de classes não chegaria aos seus territórios 
nacionais, estavam totalmente equivocadas. O maio 
francês ressurge em 2016 e se prolonga durante todo 
o ano com uma onda de protestos, que se expande 
por mais de vinte cidades, culminando com greves 
gerais contra o decreto do presidente Hollande para 
impor a reforma trabalhista. A luta de classe também 
ressurge na Alemanha, em 2017, com as manifesta-
ções antiglobalização, onde se destacavam os cha-
mamentos: “Bem-vindo ao inferno” e “Destruir o 
G-20”, que, com batalhas campais e barricadas, lite-
ralmente incendiaram Hamburgo, negando a ordem 
do capital em sua totalidade. Na América Latina, a 
resistência dos trabalhadores venezuelanos aconte-
ce desde o final da década de 1990, com a chegada 
ao poder do movimento bolivariano, materializado 
na figura de Hugo Chávez, que, tensionado desde 
então pelo capital imperialista, inclusive com a ten-
tativa de golpe sem sucesso em 2002, chega ao ápice 
da polarização política neste ano (2017). Os violentos 
enfrentamentos nas ruas, incentivados pela oposição 
financiada pelo imperialismo do capital financeiro, 
particularmente, o norte-americano, podem definir 
os rumos para a luta de classe, não só na Venezuela, 
mas em toda a América Latina.    

CONJUNTURA NACIONAL

Socialdemocracia - Projeto Democrático 
Popular (PDP)

 A Estratégia Democrática Popular foi a base 
teórica que norteou as ações políticas do PT, desde o 
seu V Encontro (1987), estando na raiz das escolhas 
feitas a partir deste período. Essa estratégia (EDP), 
formulada a partir da formação social brasileira e 
da realidade econômica e política naquele contexto 
histórico, apresentou-se como anti-imperialista, an-
timonopolista, e antilatifundiária e embasou a atu-
ação do PT, justificando suas políticas de alianças, 
bem como os caminhos políticos seguidos durante 
o período em que ocupou a presidência da repúbli-
ca. Analisar o Projeto Democrático Popular como 
um processo que se estende ao longo do tempo é 

importante para não cairmos numa análise moral, 
definindo as opções do PT como mera traição à 
classe trabalhadora. Nesse sentido, o PT defendeu 
a necessidade de ações políticas que serviriam como 
“acúmulo de forças”, em prol da transição a um pro-
jeto de sociedade que, tendo o horizonte socialista, 
diferenciava-se do socialismo real da URSS e do les-
te europeu, como também viria a se diferenciar da 
socialdemocracia que governava os países capitalis-
tas da Europa ocidental. 

 Esta tática-processo de acumular forças se 
daria em duas frentes: o fortalecimento dos movi-
mentos sociais de massa e o acesso à instituciona-
lidade do estado burguês, através das eleições ao 
parlamento e ao executivo, no que foi denominado 
metáfora da pinça. O cerne dessa estratégia, que se 
apresentava como não gradualista, como veremos 
um pouco mais adiante, estava no reconhecimento 
de que o capitalismo no Brasil tinha se desenvolvi-
do durante a ditadura empresarial militar, porém a 
forma particular desse desenvolvimento e o caráter 
autocrático da nossa burguesia obstaculizavam as 
reformas inerentes às revoluções burguesas. Assim, 
caberia aos trabalhadores e aos setores médios (pro-
fissionais liberais) da sociedade civil lutarem e im-
plementarem estas tarefas em atraso, quais sejam, 
reforma agrária, reforma tributária, reforma política, 
dentre outras. 

 O sentido de ruptura dessa estratégia, ex-
posto na metáfora da pinça, se daria no momento 
em que a expressão política dirigente da classe, o PT, 
acumulando forças na institucionalidade e chegando 
ao cargo máximo no executivo nacional, tentasse im-
plementar as tarefas democráticas em atraso, sendo 
impedido pelas classes dominantes que não acei-
tariam nenhuma concessão democrática aos seto-
res subalternizados da sociedade. Nesse momento, 
o acúmulo de forças dentro da ordem (ganhos nas 
lutas imediatas, salário, moradia, democratização da 
política e do acesso dos bens de consumo, etc.), e a 
consciência de classe, advinda desse processo políti-
co, daria um salto de qualidade, transformando uma 
revolução democrática dentro da ordem em uma re-
volução fora da ordem.

  Com a chegada do PT à governança do Es-
tado brasileiro em 2002 e o seu término por impe-
dimento em 2016, podemos afirmar que o PDP se 
concretizou. No entanto, a realização dessa estraté-
gia distanciou-se dos marcos propostos inicialmen-
te. O processo de sua implementação respondeu ao 
movimento da objetividade desde sua formulação, 
sendo impactado por acontecimentos e fatos de-
terminantes nas três últimas décadas. Em primeiro 
lugar, destaca-se a possibilidade concreta de o PT 
chegar à presidência da república, no começo da dé-
cada de 1990, após a derrota para Collor em 1989. 
Em segundo lugar, atrelado neste movimento, tam-
bém está o fim do socialismo real no leste europeu, o 
desenvolvimento tecnológico (a robótica) e a reorga-
nização do trabalho (Toyotismo), compondo a rees-
truturação produtiva. Todos esses fatores infletiram 

sobre a estratégia sem alterar sua substância.
 A estratégia democrático-popular se conso-

lida quando a burguesia brasileira, através do Partido 
dos Trabalhadores, atende às demandas imediatas da 
classe trabalhadora como o aumento do salário real, 
acesso à educação superior (Prouni), moradia (Mi-
nha casa, minha vida), acesso aos bens de consumo 
(via crédito).  Nesse sentido, o PT se transformou, 
no seu contrário, a fé na democracia e no estado bur-
guês e os ganhos imediatos do proletariado advindos 
da democracia de cooptação do PT, levaram ao apas-
sivamento deste mesmo proletariado. No entanto, a 
materialidade nos aponta que as contradições que 
permeiam a relação interdependente e antagônica, 
entre capital e trabalho, sendo inerentes a este modo 
de produção, não deixam de se desenvolver, mesmo 
em épocas de apassivamento e pacto de classes. 

 O estado burguês demonstra sua essên-
cia de classe nas crises cíclicas do capital. A luta de 
classes no Brasil se acentua em intensidade como 
expressão das contradições geradas pelo grau de 
concentração e centralização do capital em todas as 
formas de suas propriedades – meios de produção 
material e ideológicos (imaterial), e, relação social de 
produção – e sua necessidade de expansão totalmen-
te monopólica e financeira. 

 A década e meia do pacto de conciliação 
de classes do lulismo/petismo no comando do exe-
cutivo nacional contribuiu para a construção de 
uma  subjetividade crédula na mudança qualitati-
va do estado burguês em um Estado idealmente 
democrático e social, via hegemonia parlamentar 
e executiva. Porém, a necessidade vital de produ-
zir valor e se apropriar de valor impele ao capital 
avançar sobre a base ontológica do ser social – o 
trabalho, assim como o seu objeto de trabalho – 
a natureza. A expropriação sempre contínua e, na 
atual conjuntura, exponencialmente ampliada, dos 
meios de produção e de direitos conquistados nos 
diversos enfrentamentos, recoloca a luta de classes 
como motor da história. 

 Temos a compreensão de que, neste 
momento de aprofundamento da expropria-
ção e da exploração do trabalho, a estratégia 
democrática popular, enquanto cultura orga-
nizativa do proletariado, só tem sentido en-
quanto projeto de conciliação de classes. Por-
tanto, ela nada mais é do que a restauração do 
estado da burguesia e, no máximo, da pequena 
burguesia que hoje se proletariza.   

Por que, mesmo sendo um servo tão fiel à 
burguesia e às suas regras, o governo PT pôde 
ser descartado?

“Brasil, um país de todos” - A negação da luta de 
classes!

 Antes mesmo da eleição de Lula à presidên-
cia da república em 2002, o PT já dava sinais de que 
estava disposto e era capaz de gerenciar o balcão de 
negócios da burguesia nacional (o Estado Brasilei-
ro), oficializando e documentando sua intenção atra-
vés da ‘Carta ao Povo Brasileiro’. De um partido for-
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jado no calor das lutas de classes, o PT passa a agir 
em nome dos trabalhadores, e, finalmente, quando 
assume o gerenciamento do Estado burguês, trans-
forma-se no seu oposto, agindo deliberadamente 
contra os interesses da classe trabalhadora.

 Lançando mão da estratégia democrático-
-popular, enquanto expressão da social-democra-
cia, e assumindo-se como representante legítimo 
do conjunto da classe trabalhadora, o PT guiou os 
trabalhadores a realizarem um pacto social: a con-
ciliação de classes. Nesse pacto, os trabalhadores 
recebem migalhas em troca de seu silêncio e apas-
sivamento, enquanto a burguesia avança nos seus 
interesses econômicos e políticos. Todavia, como 
sabemos, a manutenção da social-democracia no 
poder é instável e depende, única e exclusivamente, 
da expansão econômica, dos aumentos reais e signi-
ficativos das taxas de lucro. Ou seja, dialeticamente 
falando, a social-democracia só é possível enquanto 
a relação antagônica e unitária entre capital e traba-
lho se dá de forma favorável aos interesses do capi-
tal. Essa é a única forma de garantir os interesses 
das diversas frações da burguesia, ao mesmo tempo 
em que silencia as lutas dos trabalhadores, dando-
-lhes “vitórias” aparentes como o “Pleno Emprego”, 
o endividamento através do crédito consignado e o 
Bolsa Família para a parcela mais empobrecida da 
sociedade. Nesse processo, o quanto a burguesia 
está disposta a ceder também depende diretamente 
da correlação de forças na luta de classes dentro e 
fora do Brasil. Porém, a base sobre a qual uma classe 
é dominante e a outra dominada não é alterada (ma-
nutenção do status quo).

 Durante a maior parte dos seus dois primei-
ros mandatos (2003-2008), o PT experimentou um 
período de franca expansão da economia, conseguin-
do, assim, amortecer as disputas intraburguesas, 
bem como a reação dos trabalhadores, dando esta-
bilidade à ordem do capital. Porém, o preço cobrado 
aos trabalhadores para a manutenção da ordem foi 
alto. Um bom exemplo foi o avanço da reforma da 
previdência dos servidores públicos em 2003, inicia-
da ainda no governo FHC, e a completa submissão 
ao capital dos principais instrumentos de organiza-
ção e luta produzidos pela classe trabalhadora, como 
a CUT e o MST, o que significou, na prática, o me-
nor número de greves e assentamentos realizado no 
período.

 Como garantidor dos interesses do Esta-
do burguês e dos “interesses dos trabalhadores”, o 
governo democrático e popular utilizou-se de três 
grandes fontes de capital para turbinar e saciar a 
fome da burguesia nacional. A primeira fonte foram 
as commodities, em especial, o petróleo. A alta inter-
nacional dos preços dessas mercadorias permitiu o 
financiamento do conjunto da burguesia. Os lucros 
da Petrobrás, por ser uma empresa em sua maior 
parte estatal, foram utilizados para garantir o desen-
volvimento econômico do período. A desoneração 
fiscal foi a segunda fonte de capital do Estado utiliza-
da para garantir os interesses das diferentes frações 

da burguesia, através dos programas Inovar-Auto e 
Reintegra, os quais acalmaram os ânimos de toda 
a indústria, não só na cidade como no campo. Um 
verdadeiro esquema de transformação das dívidas 
privadas em dívidas públicas, mas que só se mante-
ria com o crescimento econômico, com consequente 
aumento da arrecadação. Os investimentos diretos 
em infraestrutura e as políticas de crédito compõem 
a terceira grande fonte de capital, tendo o BNDES 
como principal financiador. Com os investimentos 
diretos, o Estado foi capaz de garantir obras públi-
cas para as empreiteiras (usinas hidrelétricas, portos 
e estradas). Essas obras também eram do interesse 
do agronegócio e de todos os processos produtivos 
eletro-intensivos como a mineração, visto que dimi-
nuíam  os custos com energia e favoreciam a expor-
tação e a logística.

 O investimento em infraestrutura aumen-
tou a produtividade da economia em geral, criando 
empregos. Com a arrecadação do Estado em alta, de-
vido ao crescimento econômico, o governo manteve 
altas taxas de juros e conseguiu garantir também os 
interesses dos banqueiros e rentistas, aumentando a 
confiabilidade dos órgãos internacionais da burgue-
sia na economia brasileira, diminuindo o “risco-Bra-
sil”, dando mais espaço aos Investimentos Externos 
Diretos (IED), seja através do greenfield capital e/ou 
do capital portador de juros, e, consequentemente, 
alavancou o crescimento do capital global.

 O Estado também custeou o processo de 
ampliação e internacionalização de diversas empre-
sas, oferecendo-lhes crédito para exportação de ca-
pital a outros países, como é o caso da FIBRIA, da 
JBS e Empreiteiras. Favorece-se, assim, a criação de 
verdadeiros monopólios nacionais que atuam não só 
no seu ramo de origem, mas em amplos setores da 
economia. No entanto, a ilusão socialdemocrata de 
que é possível conciliar os interesses da classe bur-
guesa com os da classe trabalhadora mostra suas 
limitações com a chegada da crise global do capital 
seguinte. Como não poderia ser diferente, com a 
queda geral das taxas de lucro em 2008/2009, a bur-
guesia mostra suas garras e exige do seu gerente, o 
PT, as saídas que o Estado burguês sempre usa para 
salvar o capital, expondo  as contradições do pacto 
entre as classes. Era evidente que a retomada da eco-
nomia, após a crise cíclica de 2008-2009, ocorreria 
às custas do saqueio e transferência do fundo públi-
co ao setor privado e do aumento da exploração da 
classe trabalhadora, como sempre o será enquanto 
estivermos sob a lógica do capital.

 Privatizações, demissões, aumento da jor-
nada de trabalho, reforma da previdência, arrocho 
salarial e a chamada modernização das leis traba-
lhistas foram e são as palavras de ordem dos burgue-
ses, nos diferentes setores da economia e meios de 
comunicação de massa. E, como também era de se 
esperar, as maiores centrais sindicais (pelegas) acei-
taram acordos de maior exploração da classe traba-
lhadora em nome do desenvolvimento nacional, da 
manutenção dos empregos e da governabilidade. 

Mas isso não basta! A essência do Estado burguês 
fala mais alto e exige que o seu papel seja cumpri-
do por inteiro. O capital sobrevive somente da ex-
ploração da força de trabalho e a cada nova crise se 
vê obrigado a se apropriar ainda mais do conjunto 
da produção social. Sendo assim, intensificaram-se 
ainda mais aquelas três fontes de capital (exportação 
de commodities, desoneração fiscal e investimentos 
diretos em infraestrutura e políticas de crédito) via 
Estado, aumentando o financiamento direto aos pro-
jetos da burguesia, via BNDES e Petrobrás, o que só 
era possível com o preço do barril de petróleo ainda 
nas alturas.

 Portanto, apesar de a completa submissão 
dos instrumentos de organização da classe trabalha-
dora ser um fator muito importante para a credibili-
dade do governo, enquanto gerente dos negócios da 
burguesia, era necessário aumentar a exploração da 
força de trabalho brasileira como um todo, rebaixar 
o seu valor, igualando-a ao restante das economias 
dominadas do mundo, como Indonésia, Paquistão, 
Vietnã, Mianmar, China e Índia. É necessário ao ca-
pital desregulamentar o trabalho, diminuir o salário 
relativo e acabar com a universalização da seguri-
dade pública social, destruindo as leis trabalhistas 
(aprofundamento da terceirização), fazendo a refor-
ma da previdência, ou seja, retirando as conquistas 
históricas da classe trabalhadora brasileira, com a 
justificativa de “maior integração às cadeias produti-
vas globais”. Dessa maneira, derrotando a classe tra-
balhadora, a burguesia brasileira internacionalizada 
e subordinada entra na disputa global por uma maior 
fatia dos Investimentos Externos Diretos (IED), que 
são destinados aos países, proporcionalmente à sua 
capacidade de produzir extração de mais-valor rela-
tivo combinado à extração de mais valor-absoluto.  

Lava Jato, Estado e Mudanças na 
Superestrutura.

 A operação Lava Jato foi iniciada no 1º se-
mestre de 2014 e tratada pela maioria dos analistas 
como mais uma investigação de corrupção que, ao 
final, terminaria em “pizza”, como tantas outras. 
No entanto, atualmente, a operação está na sua 42ª 
fase e vem ganhando grandes proporções no cená-
rio nacional dos últimos 3 anos. Ao que tudo indica, 
não cessará tão cedo, sinalizando que há algo novo 
no cenário econômico nacional, um verdadeiro fenô-
meno – algo capaz de justificar tamanha varredura 
nas relações promíscuas entre o Estado (gerente/
organizador) e a burguesia brasileira.

 Para a mídia burguesa, a operação Lava Jato 
é apenas uma cruzada pelo fim da corrupção e mo-
ralização da política, dando a entender que a prin-
cipal causa do rombo nas contas públicas tem sua 
origem na má administração e na corrupção, o que 
justificaria todas as reformas em curso. Porém, essa 
explicação pautada em uma análise imediata da re-
alidade, sem o aprofundamento necessário, não dá 
conta de responder adequadamente à origem do fe-
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nômeno. O próprio juiz Sergio Moro, em entrevista 
fornecida ao Estadão (5/11/2016), dá sinais de que 
há muito mais por trás da Lava Jato. Ao responder 
se a operação Lava Jato acabaria com a corrupção no 
Brasil, respondeu: “Não, não existe uma salvação 
nacional, não existe um fato ou uma pessoa que vai 
salvar o País da corrupção. Um caso, pela escala que 
ele tem, como esse da Lava Jato, pode auxiliar a me-
lhorar a qualidade da nossa democracia”. Até mes-
mo porque, se a operação Lava Jato estivesse mesmo 
disposta a acabar com a corrupção no Brasil, deveria 
incluir em suas investigações as irregularidades nas 
privatizações ocorridas no governo FHC e as denún-
cias do período da ditadura empresarial-militar, não 
se atendo seletivamente aos ramos da economia in-
vestigados e aos períodos históricos vasculhados.

 À esquerda, a interpretação dominante no 
campo Democrático Popular, além de dar uma res-
posta imediata, tem sérios problemas. Recheada de 
uma espécie de nacionalismo anacrônico, imputa ao 
imperialismo norte-americano a intencionalidade de 
barrar o desenvolvimento do Brasil (alavancado no 
período Lula e Dilma), com o objetivo de sugar nos-
sas riquezas e destruir os avanços sociais do último 
período e recolocar o Brasil no seu lugar de subordi-
nado, dependente e produtor de matéria-prima.

 O alcance da Lava Jato descaracteriza uma 
pretensa aliança de um setor político ligado à classe 
dominante com o imperialismo em busca de supri-
mir um setor específico da política nacional; o ataque 
da operação é generalizado e avança sobre todos os 
representantes, sobre todo o parlamento e executivo. 
A Lava Jato não é um conluio para destruir as em-
presas nacionais que tiveram seu auge nos governos 
PT.

 Parte do erro de tais análises, além da ime-
diaticidade na abordagem, é encarar a Lava Jato 
como o centro dos acontecimentos recentes, ou seja, 
como causa da crise econômica, da instabilidade po-
lítica, do afastamento político do PT da presidência, 
do perrengue da indústria nacional e das estatais, 
das brigas intraburguesas e suas representações 
políticas, dos retrocessos aos direitos dos trabalha-
dores, enfim, de todas as mazelas da atual conjun-
tura. Decididamente, a Lava Jato não é causa e sim 
consequência. Porém, mais uma vez, para entender-
mos o cenário atual, não podemos encarar a aparên-
cia como o fenômeno em si. Os principais atores da 
conjuntura representam interesses que nem sempre 
estão explícitos. No caso da Lava Jato, a deflagração 
da operação serve apenas como catalisador de uma 
longa reação, metaforicamente falando, química-
-explosiva e necessária ao grande capital. Ela acelera 
e escancara contradições que vêm amadurecendo 
há anos na economia e na política brasileira, aponta 
mudanças na superestrutura a partir de órgãos re-
gulatórios internacionais dos interesses do capital. 
A forma como os monopólios de origem nacional se 
relacionam com o poder legislativo e executivo não 
cabem nas relações complexas intraburguesas inter-
nacionais.

 Parte da chave heurística para entender o 
fenômeno está nas tensões inerentes ao estado bur-
guês. Por isso, é necessário diferenciar sua forma e 
seu conteúdo. A forma do Estado (seu regime polí-
tico e jurídico) depende diretamente da composição 
histórica das classes e da dinâmica da luta política 
– ou seja, da correlação de forças e da capacidade da 
classe dominante estar mais ou menos avançada na 
sua dominação. Já o conteúdo do Estado é determi-
nado pelas relações sociais de produção, formas de 
propriedade e interesses econômicos de classe que, 
em última instância, acabam por se impor no jogo 
geral. Desse modo, podemos afirmar que o Estado 
brasileiro é de caráter burguês, na medida em que as 
relações de exploração capitalistas, bem como suas 
regras de propriedade são a forma dominante em 
todo território. Sua forma é uma democracia bur-
guesa consolidada. No entanto, ao passo que essas 
relações se intensificam e ganham caráter monopo-
lista e imperialista, sobretudo com grandes mono-
pólios nacionais, elas tensionam o Estado para novas 
formas de regulação.

 A questão que está posta na mesa neste mo-
mento é como o Estado brasileiro lidará com os mo-
nopólios de origem nacional e estrangeiros, conside-
rando o tamanho do capital das empresas nacionais 
frente às estrangeiras. Sendo assim, podemos em-
preender que o processo em curso tem como pano 
de fundo ajustar a superestrutura jurídica e política 
do Brasil, adequando suas relações com os mono-
pólios de genética nacional já consolidados, atuantes 
não só em território brasileiro, mas no mundo intei-
ro, em diferentes setores. 

 Há que se regular a concorrência monopo-
lista internacional em solo nacional. Concomitante-
mente, a queda nos preços das commodities (prin-
cipalmente, petróleo e aço em 2015) expôs algumas 
fragilidades do capitalismo brasileiro, exigindo uma 
reorganização da burguesia no Estado. Estamos 
diante de um período de alinhamento geopolítico do 
Brasil em relação às diferentes potências mundiais 
como um importante e valioso ator imperialista re-
gional na América Latina, com presença em todo o 
mundo, ainda que mantendo a sua inserção subordi-
nada na economia capitalista.

POLÍTICA EDUCACIONAL

“Em alguma passagem de seus escritos, P. To-
gliatti anotou: ‘quem erra na análise, erra na ação’ 

“ (José Paulo Netto, 2010).
 
 Responder aos ataques que a categoria dos 

trabalhadores da educação vêm sofrendo, por parte 
dos governos estadual e municipais, é um desafio 
que se faz cada vez mais urgente ao SEPE na con-
juntura atual. Esses ataques têm sua origem na im-
plementação de um projeto de educação unificado, 
o qual está dentro de toda uma lógica onde o setor 
público se tornou uma nova fonte de extração de lu-
cros por parte do grande capital privado, deixando 

cada vez mais clara a essência do estado burguês. Por 
vezes, no entanto, esse entendimento tem sido ig-
norado por setores majoritários do nosso sindicato, 
em virtude de uma análise da realidade equivocada e 
limitada, ligada a um projeto de atuação política que 
atingiu os seus limites (PDP).  

 A análise feita, com dados colhidos na rea-
lidade aparente, tem levado o nosso sindicato a divi-
dir a categoria através da segregação das lutas entre 
estado e municípios, com a rasa justificativa de que 
as especificidades das redes definem e orientam tal 
separação da luta. Para dar conta dessa demanda, é 
fundamental desvelar a determinação econômica e 
as contradições por trás do projeto de educação em 
curso no Brasil, sob a perspectiva da luta de classes e 
estabelecendo de forma concreta os marcos da nossa 
luta.

 No Brasil, a forma de educação com viés 
neoliberal chega oficialmente com o aval do presi-
dente FHC (1995-2002) e do Ministro Paulo Renato 
de Souza, quando incorporam o relatório Jacques 
Delors (O Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI / 
1996) como norteador para a educação brasileira. A 
educação proposta pelo documento colabora para a 
coesão social, no sentido de formar sujeitos capazes 
de adaptarem-se às transformações sociais. É pre-
ciso que as habilidades e capacidades dos estudan-
tes sejam flexíveis, o mais importante a ser adqui-
rido por meio da educação não é o conhecimento, 
mas sim a capacidade de adaptação às mudanças tal 
como ocorre no sistema  produtivo.

 A política educacional vislumbrada por FHC 
fazia e faz parte de um projeto de adequação do Bra-
sil aos ditames do capital mundializado, isto é, um 
processo de adaptação ao mercado mundial, através 
da desregulamentação do mercado interno de forma 
ampla e multilateral. Neste sentido, sob a batuta do 
relatório da UNESCO o movimento “Todos Pela 
Educação” (TPE), criado e mantido pela burguesia 
brasileira, constitui-se como o principal sujeito polí-
tico e mentor intelectual do PNE. Formado por um 
grupo de empresários que compõem o Estado Maior 
do Capital, encobertos pelo manto da filantropia, o 
TPE difunde a sua agenda para a educação pública 
em favor dos anseios do capital. O TPE conta com 
32 organizações associadas divididas entre mante-
nedores e parceiros. São elas: Mantenedores: Fun-
dação Educar DPASCHOAL / Fundação Bradesco 
/ Fundação Itaú Social / Fundação Telefônica / Ger-
dau / Instituto UNIBANCO / Itaú BBA / Santander / 
SUZANO / Fundação Lemann / Instituto Península 
/ Fundação Vale / Instituto Natura / Instituto Samuel 
Klein. Parceiros: Grupo ABC / DM9DDB / Rede 
Globo / Editora Moderna / Fundação Santillana / 
Instituto Ayrton Senna / Friends Audio / Fundação 
Victor Civita / McKinsey Brazil / Microsoft / Instituto 
Paulo Montenegro / Banco HSBC / Futura / Editora 
Saraiva / BID - Banco Interamericano de Desenvol-
vimento / PATRI - Políticas Pública / Luzio / Itaú 
Cultural.
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 Os mentores intelectuais do PNE conside-
ram que a educação pública precisa ter seus proces-
sos formativos ajustados às demandas da força de 
trabalho, e, aos perfis de consumidores postos pelas 
próprias empresas, lançando mão das concepções 
da “pedagogia de resultados” e da “pedagogia das 
competências”. Os empresários colocam o merca-
do como solução para os problemas da educação e 
a lógica da gestão empresarial privatista como única 
alternativa de sucesso. Isso se justifica, quando en-
tendemos que, para a reprodução do capital, é im-
prescindível uma educação que forme os trabalha-
dores de acordo com os novos padrões de exploração 
do trabalho. 

 O projeto de educação neoliberal traz em 
seu bojo a estratégia das avaliações externas às esco-
las, sem levar em consideração suas singularidades. 
Realizadas por empresas terceirizadas, dividem-se 
em ENEM, IDEB (Provinha Brasil) e IDRIO (Provi-
nha Rio). Tais avaliações encontram seu correspon-
dente internacional no Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos – PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment). O PISA é uma rede 
mundial de avaliação de desempenho escolar, reali-
zado a cada três anos, que é coordenado pela Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). A OCDE, localizada na França, pode 
ser definida como uma organização internacional de 
35 países membros que comungam dos princípios 
da democracia representativa e da economia de livre 
mercado, que tem como objetivos criar uma plata-
forma para comparar políticas econômicas, solucio-
nar problemas comuns e coordenar políticas domés-
ticas e internacionais. A maioria dos seus membros 
é composta por países de economias dominantes, o 
que nos leva a questionar que interesses uma Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico pode ter para com a educação dos estudantes 
em escala mundial, que não sejam prepará-los para 
serem consumidores, trabalhadores e defensores do 
sistema capitalista que os expropria, adoece e mata? 
Não é por acaso que a elite dominante brasileira 
está de mãos dadas com seus iguais internacionais. 
A classe dominante mundial sabe muito bem 
que as contradições geradas pelo capitalismo 
são hoje, mais do que nunca, o seu maior pro-
blema, que seus discursos não são suficientes 
para calar a classe trabalhadora. Por isso, pre-
cisam lançar mão cada vez mais de violência e 
de projetos educacionais ideológicos que pos-
sam estabelecer o controle das massas. 

 Como responder a esses ataques? O nosso 
sindicato, em nome de uma suposta mediação com 
os interesses mais urgentes da categoria, não tem 
tido uma ação mais efetiva de fazer o link das ques-
tões específicas da educação com a realidade con-
juntural da economia capitalista. Embora tenhamos 
concordância com a necessidade de dar respostas 
imediatas às demandas da categoria, temos a com-
preensão de que elas não são suficientes. É preciso 
deixar claro à categoria que seus problemas imedia-

tos estão ligados a uma conjuntura que vai muito 
além do chão da escola, o mesmo podendo ser dito 
das soluções para esses problemas. No presente 
momento, não há mais espaço para soluções locais. 
As lutas políticas precisam sair do campo específico 
da categoria, indo para a luta da classe. A verdadeira 
mediação se dá a partir do papel do nosso sindicato, 
encontrando a política que melhor arme a categoria 
para esse embate.

 É nesse sentido que o SEPE precisa se de-
bruçar sobre seus métodos de atuação e de mobili-
zação da categoria, em relação aos ataques que vem 
sofrendo por parte dos diversos governos. Slogans 
como “Educação não é mercadoria” tem estado na 
centralidade das ações políticas do SEPE no com-
bate ao projeto de educação que esses governos vêm 
implantando no estado do Rio de Janeiro. Este ca-
minho, no entanto, não capacita os trabalhadores a 
compreenderem que, em uma sociedade capitalista, 
tudo é passível de se tornar mercadoria. A questão 
nem é o empunhar cartazes e faixas com expressões 
em que se combate a mercantilização da educação, 
mas sim a ilusão que se passa aos trabalhadores da 
educação, de que é possível implantar um projeto 
de educação fora dos marcos mercantis, dentro da 
lógica da economia capitalista. Cabe lembrar ainda, 
que esta mesma lógica também espraia-se através 
da personificação de um inimigo (Fora Temer, Fora 
Pezão e Leva o Crivella!!!), deixando no imaginário 
da categoria a ideia de que a queda deste ou daquele 
político resolve os nossos problemas, criando uma 
cortina de fumaça incapaz de trazer para o debate o 
verdadeiro papel do sistema legislativo, executivo e 
judiciário dentro do estado burguês.    

 O que vimos nos últimos anos sempre foi 
uma atitude reativa do SEPE contra todo tipo de 
medida dos diferentes governos, estadual e munici-
pais, em se tratando de educação, no Rio de Janei-
ro. O que tem faltado, entretanto, é um projeto de 
educação que tensione a ordem, e seja construído a 
partir da escola de formação político-sindical e que 
seja disputado dentro das unidades escolares. É fun-
damental que o SEPE se disponha a ir de encontro à 
comunidade escolar, mostrando a esta a importância 
de desenvolver um projeto de educação que sirva aos 
seus interesses, em vez dos interesses do mercado. 
Neste sentido, buscar o apoio da comunidade esco-
lar é estar presente de forma integral, não apenas em 
períodos de greve, por exemplo, trata-se de unir es-
forços de maneira permanente, encontrar similari-
dades de objetivos e desenvolver meios de torná-los 
uma concreta ação política contra hegemônica.

POLÍTICA SINDICAL/ ESTATUTO

 A perspectiva concreta de precarização de 
toda a classe trabalhadora se objetiva com a retirada 
de direitos, o rebaixamento do valor da força de tra-
balho e o aumento do exército industrial de reserva. 
A resposta dos trabalhadores no primeiro semestre 
do ano, que teve como culminância a greve geral, 

exige do maior sindicato do estado do Rio de Janei-
ro a necessidade histórica de que na nossa pauta de 
luta específica seja desvelada a universalidade (es-
tado capitalista) a ser negada. O SEPE não deve ser 
somente a representação dos trabalhadores da edu-
cação na relação com o estado burguês. O processo 
de institucionalização das lutas, assumido através da 
direção hegemônica, como já vimos, também está 
diretamente vinculado a nossa cultura organizativa 
nas últimas três décadas. Este sindicato não deve 
falar em nome dos trabalhadores, e sim, conso-
lidar-se no seio da categoria e se constituir en-
quanto sua expressão dirigente. Compreender 
isso é importante para viabilizar o papel que 
a categoria organizada precisa assumir diante 
da atual conjuntura. A luta particular insere-se 
em uma totalidade, em que a luta econômica 
deve potencializar a luta política contra o esta-
do burguês.

 O sindicato no processo de luta por 
uma educação pública de qualidade tem a 
responsabilidade de ir para além da agitação e 
representação nos marcos institucionais. Deve 
constituir-se enquanto trincheira de resistên-
cia ao capital, nos enfrentamentos diretos nas 
ruas e na construção de projetos políticos con-
tra-hegemônicos nas unidades escolares. Isso 
exige, sem abrir mão da agitação e da mobi-
lização, organizar a categoria através de uma 
formação político-sindical classista, na qual 
os trabalhadores da educação, mesmo com-
preendendo a necessidade de negociar com o 
Estado burguês, não fomentem a ilusão de que 
este Estado é neutro, ou possa ser transforma-
do sem ruptura institucional. 

 Sendo assim, a nossa política sindical deve 
ter como centralidade a organização fortalecida nos 
locais de trabalho (UE’s), comitês de mobilização 
permanente, comandos de greve articulados com a 
direção central/local, fundo de greve, fundo de reser-
va, trabalhar contra a fragmentação das lutas, através 
da unificação das redes estadual e dos municípios, 
incorporar as trabalhadoras e trabalhadores terceiri-
zados como parte do quadro social do SEPE, imple-
mentar a escola de formação político-sindical, além 
de afirmar claramente o caráter classista de toda a 
luta política a ser empreendida por este sindicato. 
A afirmação desse classismo deve ser feito por uma 
Carta de Princípios, principalmente para os mem-
bros do magistério, rompendo com a ilusão burgue-
sa do “profissional liberal”, a qual contribui apenas 
para a fragmentação da luta, num momento em que 
estamos sob intenso ataque por parte dos diferentes 
governos.

 É cada vez mais urgente o reconhecimento 
de que a luta da educação não é mais uma luta es-
pecífica de determinadas categorias, muito menos 
dos professores. Os diversos ataques que a educação 
vem sofrendo no Rio de Janeiro, seja nas resoluções 
da SEEDUC, nos cortes e sucateamentos que já são 
visíveis na prefeitura do Rio de Janeiro, além dos ca-
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sos de perseguição política e retirada de direitos em 
vários municípios de nosso estado, dentre os quais 
os casos de Belford Roxo e Duque de Caxias são 
os exemplos mais recentes. O avanço desse projeto 
societário torna-se necessário, visando transformar 
o setor público em público não estatal. Na realida-
de, esta modificação do caráter do serviço público, 
formulada e implementada por Bresser Pereira, no 
governo de FHC, amplia o processo de privatização 
que já ocorre na educação (merendeiras e funcioná-
rios da limpeza), tanto na SEEDUC-RJ, quanto na 
SME-RJ e outros municípios do estado do Rio de 
Janeiro.

 Para fazer frente a todos esses desafios, é 
imprescindível uma atualização do nosso estatuto. O 
SEPE não pode mais ignorar as demandas dos ter-
ceirizados das redes estadual e municipais. Por isso, 
deve apresentar-se como o instrumento de luta e 
organização desses setores. Para tanto, faz-se neces-
sária a criação de uma secretaria de terceirizados e 
uma série de mudanças nos artigos 1, 2 e 4 do nosso 
atual estatuto. Isso em nada exclui a defesa histórica 
pela ampliação e manutenção dos concursos públi-
cos e do regime estatutário, como a melhor garantia 
de um serviço público universalizado e de qualidade 
social para toda sociedade.

 Também se faz urgente abrir espaço para a 
participação mais efetiva de nossa base nas instân-
cias de decisão do SEPE. Por conta disso, estamos 
propondo mudanças no artigo 35, que trata da elei-
ção dos conselheiros de base, atrelado ao conceito de 
representação, além de engessar a participação da 
base da categoria, expressando um modelo político 
que chegou ao seu limite. Sugerimos um mínimo 
de 2 (dois) delegados de escola, com mandato de 1 
(um) ano, cuja função será a de organizar a base da 
escola para a luta. Entendemos que a eleição de con-

selheiros de base para o Conselho Deliberativo tem 
de se dar nas assembleias locais de núcleos e regio-
nais, eliminando a instância dos conselhos de repre-
sentantes de escola, que, na atualidade, tem servido 
apenas como entrave burocrático à participação da 
base. Os conselheiros de base que forem eleitos nas 
assembleias locais não terão mandato determinado, 
pois cada assembleia local terá autonomia para ele-
ger os conselheiros de base, ou confirmar os eleitos 
na assembléia anterior. Também não será obrigató-
rio que o eleito seja um delegado de escola.

 Em nosso entendimento, esta é a melhor 
forma de garantir o espaço de atuação da base nas 
instâncias de deliberação do nosso sindicato. Isso 
também rompe com o princípio de representação 
que reproduz o modelo da democracia liberal bur-
guesa. É tempo de construir o projeto de participa-
ção classista. Não se trata aqui de um horizontalismo 
vazio, mas do resgate de formas históricas de orga-
nização da classe trabalhadora. Esses novos tempos 
de luta exigem que os trabalhadores da educação 
não vejam mais a direção de seu sindicato como um 
mero despachante de seus interesses imediatos.

MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS
- Artigo 74, inciso 6: O Fundo de reserva, que 

é composto por no mínimo 4% da receita bruta do 
SEPE-RJ, sendo sua destinação exclusivamente para 
perseguição política, com supressão do salário ou 
atrasos de salários de ativos e aposentados.

- Artigo 85: Será constituído um Fundo de Greve 
com dotação orçamentária de 10% da receita bruta do 
SEPE-RJ, tendo sua destinação exclusiva para garan-
tir o apoio financeiro dos trabalhadores da educação 
que tiverem seus salários descontados por conta de 
participação no movimento de greve. O valor desse 
apoio financeiro será decidido em assembléia geral.

ASSINAM ESTA TESE DO COMITÊ 
CLASSISTA DE MOBILIZAÇÃO 

PERMANENTE:

Aline Pavão E.M. Professor Coqueiro; Anderson 
E.M. Bárbara Seixas; Andreia E.M. Zélia 

Carolina; Cinthia E.M. Bárbara Seixas e C.E. 
Barão do Rio Branco; Dilza Colégio São Lucas; 

- Artigo 88: Os casos omissos neste estatuto, ou 
seja, as questões que não são contempladas pelo es-
tatuto, serão encaminhados para o Conselho Deli-
berativo.

- Em defesa da saúde pública, fim do convênio 
com a UNIMED.

- Montar uma comissão paritária para elaboração 
de uma proposta de Projeto Político Pedagógico para 
ser apresentada numa Conferência de Educação do 
SEPE, a realizar-se em 2018.

- Mudar representante de escola por delegado de 
escola e de SEPE para SETE (Sindicato Estadual 
das(os) Trabalhadoras(es) da Educação).

- Comissão paritária composta por direção e 
base, tendo como objetivo apresentar uma proposta, 
sistematizada e completa na conferência de educa-
ção, a ocorrer em 2018. Essa proposta deve conter: 
local, esboço do projeto político pedagógico, custos e 
planejamento do espaço físico, verificando inclusive 
a possibilidade do terreno na região dos Lagos.

- 3 mandatos de 3 anos para todos os diretores, 
independente do cargo, retroativo à última eleição do 
SEPE.

- Caso algum membro da diretoria estadual e 
municipal assuma cargo no executivo, legislativo, 
inclusive de assessor legislativo, perde o direito de 
manter cargo em qualquer instância de direção no 
SEPE, seja na direção central ou em núcleos e re-
gionais.

- O Conselho Fiscal do SEPE Central será com-
posto por até 5 membros e 5 suplentes, eleitos no 
Congresso, passando a ter mandato de 3 anos.

- Mudar o parágrafo terceiro do artigo 53, pro-
pondo que o Conselho Fiscal dos núcleos e regionais 
seja eleito anualmente, com composição mínima de 
3 (três) membros, em assembleia local unificada 
convocada especificamente para esse fim.

Assinam essa tese:
Fernando E.M. Bárbara Seixas e C.E. Débora 
Mendes; Gerivaldo CIEP Marcos Freire e Rg9; 
Kellen E.M Bárbara Seixas; Marcelo CIEP Dep. 

Ulisses Guimarães e Reg9; Marcos José C.E 
Carlos Arnoldo e Reg9; Simone Fora de rede; 

Gabriele UFRRJ; Rosane CIEP Dep. Ulisses 
Guimarães; Ludmila E.M. Cócio Barcelos; 

Adriana EM Medalista Olímpica Bárbara Seixas; 

Josinete CE Roberto Montenegro; Gisele 
EM Caetano de Oliveira; Ângelo EM Merita 

Vasconcelos; Simone Baía Centro Educacional 
Betel; Simone Barbosa CRAS Bethy Friedan; 

Cleide Ferreira, Lillian Rolemberg, Janete 
Ferreira, Eliane Crispin e Flávia Rezende Creche 

Municipal Francisco Xavier de Moura Brito; 
Vanessa Neto Ciep Maestro Villa-Lobos.
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Tese6
É HORA DE ORGANIZAR OS DE BAIXO PARA 

DERRUBAR OS DE CIMA!
FORA TEMER, FORA PEZÃO, FORA VICTER, 

FORA TODOS ELES!
GREVE GERAL JÁ! NOVOS OUTUBROS VIRÃO!

Iniciamos este debate diante de um novo mo-
mento das lutas. Em todo o mundo, a crise do siste-
ma se aprofunda. Para manter seus lucros, o capital 
precisa das medidas de austeridade, de ajuste fiscal. 
Os governos impõem à classe trabalhadora o paga-
mento da conta para salvar banqueiros e empresá-
rios. A classe reage com greves e grandes mobiliza-
ções.

Na Europa, mais de 200 mil trabalhadores do se-
tor automobilístico foram demitidos. A Grécia hoje 
tem mais de 130% do PIB comprometido com a 
dívida pública, a Espanha, mais de 100%. Os EUA, 
grande motor do imperialismo mundial, não conse-
gue uma recuperação expressiva. Em 2016, a taxa 
de crescimento foi de apenas 1,9%, a menor desde 
2012, e decorreu da expansão do endividamento. 
As taxas de hipotecas estão no ponto mais baixo de 
todos os tempos, e o mercado imobiliário reinicia a 
inflação de uma nova bolha especulativa. 

A crise de migração tomou proporções de uma 
verdadeira tragédia humanitária, considerada a 
maior onda migratória desde a Segunda Guerra 
Mundial. Vítimas de guerras civis, das perseguições 
e da miséria, cujos responsáveis são a própria União 
Europeia e os Estados Unidos.

A emissão de gases de efeito estufa aumentou 
cerca de 52 bilhões de toneladas de CO2 na atmos-
fera do planeta, fazendo de 2016 o ano mais quente 
de nossa era, segundo a Organização Meteorológica 
Mundial. Com isso, as geleiras do Ártico também ti-
veram um derretimento recorde no mesmo ano. O 
atual modo de produção e distribuição das riquezas 
é incapaz de reduzir a emissão de gases na atmosfe-
ra para evitar catástrofes globais. O crime ocorrido 
em Mariana revelou o resultado de um sistema que 
destrói tudo que estiver à sua frente, em nome do 
lucro. 

Patrões e poderosos precisam de todos os re-
cursos públicos para evitar seus prejuízos. Então, 

aprovam reformas e acabam com todos os direitos, 
rebaixando as relações trabalhistas, aumentando ra-
dicalmente a exploração. Privatizam a saúde, a edu-
cação, a previdência.

Trabalhadoras e trabalhadores resistem, e Gre-
ves Gerais se alastram pela Europa e América Lati-
na. As mulheres se levantam na Índia, Iraque, Síria 
e Argentina, contra o estupro, a violência. O dia 8 de 
março de 2017 deve entrar para a história. A greve in-
ternacional de mulheres contou com a adesão de 65 
países e levou mais de 5 milhões de pessoas às ruas, 
em 600 atos pelo mundo, nos quais se viu forte pre-
sença de cartazes e bandeiras LGBTs. Nos EUA, o 
levante de negras e negros, por meio do movimento 
“Black Lives Matter”, é marcado por grande enfren-
tamento e resistência contra a polícia, ainda no go-
verno Obama. Recentemente, vimos o emblemático 
levante de mulheres e LGBTs contra Trump.

Dos países centrais do capital aos periféricos, 
educadoras e educadores protagonizam grandes 
mobilizações: a emblemática luta de Oaxaca e as 
mobilizações contra o assassinato de 43 normalistas, 
que reivindicavam melhorias nas escolas rurais de 
suas comunidades, no México; atos contra o corte 
de professores na França, em 2008; o boicote aos tes-
tes padronizados na educação infantil, em 2010, na 
Inglaterra; a marcha da educação de 2011, em Wa-
shington, contra as políticas de testagem do Child 
Left Behind; as greves de Chicago em 2012, de Bue-
nos Aires em 2013, da Colômbia, do Panamá, da In-
glaterra e País de Gales em 2014, de Portugal contra 
a avaliação certificatória; a convocação de greve geral 
da educação na Espanha e na França; os emblemá-
ticos enfrentamentos no Chile em defesa de uma 
educação pública e gratuita, num país destruído por 
décadas de reformas neoliberais. A luta no Paraná, a 
greve da rede municipal do Rio em 2013, da rede es-
tadual em 2016, as ocupações estudantis, pautaram 
os debates e apontaram o caminho de nossa classe.

Não é possível reformar. O Brasil precisa 
de uma revolução!

Diante do aprofundamento da crise, era preci-
so intensificar a retirada de direitos. Foi com esse 
compromisso que Dilma venceu o segundo turno e, 
antes mesmo de assumir o segundo mandato, apre-
sentou as MPs 665 e 666, atacando viúvas, desem-
pregados e doentes.

A inflação, a carestia e o avanço das demissões 
geraram condições mínimas para governabilidade, 
e o projeto de conciliação começou a naufragar. A 
população não confiava em Dilma e não iria para as 
ruas defendê-la. Então, foi iniciado o trâmite do im-
peachment.

Esse processo não era a disputa da dualidade en-
tre o bem e o mal. Entre o socialismo e o capitalismo. 
Não é verdade que o governo Lula e Dilma foram 
governos de esquerda, que governaram para a classe 
trabalhadora. Foram governos extremamente atre-
lados à burguesia, em aliança com o PMDB. Lula 
apoiou Cabral no Rio de Janeiro. O vice-prefeito de 
Eduardo Paes era Adílson Pires, do PT. Nunca os 
banqueiros lucraram tanto.

Ao mesmo tempo, colocar, como centro da luta, a 
defesa da democracia dos ricos é um enorme equí-
voco. Neste momento, deveríamos dizer que não há 
democracia para a classe trabalhadora, nem para os 
indígenas, que são assassinados constantemente pe-
los donos do agronegócio, ou para as moradoras e 
moradores das periferias do Rio de Janeiro. A justiça 
burguesa também não está do nosso lado. Solta filho 
de desembargadora, mas mantém Rafael Braga pre-
so. Liberta Adriana Anselmo (esposa de Cabral), en-
quanto mulheres negras, moradoras das periferias, 
continuam presas e longe de seus filhos.

Após a reforma da previdência de 2003, a libera-
ção dos transgênicos, a cassação do kit anti-LGB-
Tfobia, o Todos pela Educação, as prisões durante a 
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visita de Obama em 2011, a Lei Antiterrorismo, fica 
evidente que o verdadeiro golpe foi a conciliação de 
classes.

 O Congresso repleto de denunciados continua 
aprovando reformas que atacam direitos históricos 
da classe trabalhadora: terceirização, Reforma do 
Ensino Médio, Reforma Trabalhista.

Temer, após a escandalosa compra de votos que 
impediu sua condenação, segue com índices de im-
popularidade nunca vistos antes. O cenário da cri-
se política reflete a divisão da burguesia. Uma parte 
abandou o governo. Outra defende eleger um novo 
presidente pelo Congresso, variando qual seria o 
nome proposto. Há quem defenda que Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) assuma.

O PSDB, o DEM, o PMDB, banqueiros e em-
presários estão procurando um nome que una todos 
eles (além da oposição, nos limites da ordem) para 
substituir Temer por eleições indiretas.  

Investindo tudo na eleição de Lula, PT, PCdoB, 
CUT e CTB evitam greves gerais e defendem a ma-
nutenção, até 2018, desse Congresso comprado pela 
JBS, Odebreht, Itaú e Cia. Junto com vários seto-
res, apresentaram as “Diretas já” como alternativa. 
A tentativa de apropriação do movimento histórico, 
que marcou o fim da Ditadura, não convenceu. A 
classe vê, todos os dias, o quanto esse sistema eleito-
ral serve para manter os mesmos no poder. Para mu-
dar de verdade, acabar com a miséria, o desemprego, 
os baixos salários, a falta de saneamento básico, a 
violência, a opressão sobre negros, indígenas, mu-
lheres e LGBTs, é necessário um governo socialista, 
dirigido por Conselhos Populares. Só um governo 
assim pode garantir moradia digna, terra, educação 
e saúde públicas de qualidade.

Construir os comitês contra as reformas, 
pela Greve Geral já!

Em 2015, as greves dos operários do ABC, as pa-
ralisações nacionais metalúrgicas e as ocupações de 
escolas secundaristas trouxeram um novo momento 
das mobilizações, com mudanças qualitativas na or-
ganização e direção das lutas.

O 8 de março, dia internacionalizado a partir de 
um chamado de mulheres, abriu um calendário de 
greves e lutas. Os dias 15 de março, 31 de março, 28 
de abril (dia da maior Greve Geral realizada no país 
desde 1989), 24 de maio, expressaram a disposição 
da classe trabalhadora para derrotar Temer e o Con-
gresso Nacional. Desgraçadamente, centrais como 
CUT, CTB e direções de sindicatos importantes 
têm sido um obstáculo para organização da classe. 
Extremamente burocratizados, distantes da reali-
dade, querem capitalizar eleitoralmente o desgaste 
do governo. Jogam todas as fichas na eleição de Lula 
em 2018, mas não nas lutas da nossa classe. Após 
a vitória do dia 28/04, tentaram desmarcar a Greve 
Geral do dia 30/06. Não tiveram força para fazer um 
recuo formal, porém, na prática, desmontaram-na. 
A CSP-CONLUTAS manteve a convocação e cons-

truiu esse dia. 
O chamado do SEPE à plenária de construção 

da Greve Geral foi um acerto político, mostrando a 
importância de fazermos do sindicato um espaço a 
serviço das lutas. 

Será nas ruas, nos comitês de mobilização contra 
as reformas, construindo a Greve Geral, que pode-
remos preparar os mecanismos necessários para nos 
libertarmos da condição de explorados e oprimidos 
nesta sociedade. Nossa vitória é tão possível, quanto 
necessária. 

Os muitos ataques à educação pública

A política geral para a educação pública é de total 
ataque. A OMC, O FMI, o Banco Mundial, os órgãos 
internacionais, orientam reformas que retiram con-
quistas históricas. As profundas mudanças impostas 
estão ligadas à reestruturação da lógica de mercado 
e à necessidade de manter os lucros do capital por 
meio de cortes de direitos.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad), recém-divulgada pelo 
IBGE, o país ainda tem 3 milhões de crianças e jo-
vens entre 4 e 17 anos fora da escola e mais de 13 mi-
lhões de analfabetos. Além do alarmante número de 
27,8 milhões de analfabetos funcionais. Apenas 12% 
da população brasileira têm nível superior. O Brasil, 
que hoje é a 7º economia mundial, está em antepe-
núltimo lugar no ranking da OCDE (Organização 
Continental para o Desenvolvimento da Educação), 
o que lança o país ao 84º lugar no IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). 

Esse é o resultado mais cruel da continuidade 
de uma política educacional sustentada no tripé da 
meritocracia, privatização e precarização, que trata a 
educação como mercadoria e não como direito.

Há 10 anos, no PDE e no Plano de Metas Com-
promisso Todos pela Educação, a meritocracia foi 
legitimada. Ali, estabelecia-se o mérito para valori-
zação profissional, “representado pelo desempenho 
eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pon-
tualidade, responsabilidade, realização de projetos 
e trabalhos especializados, cursos de atualização e 
desenvolvimento profissional”.

A privatização ocorre por meio de métodos efi-
cazes que transferem dinheiro público para insti-
tuições privadas. O maior exemplo dessa política 
foi o ProUni, que despejou milhões de reais do or-
çamento federal em faculdades privadas. Os donos 
das particulares ficaram com o dinheiro que deve-
ria ter sido utilizado nas universidades públicas. O 
Pronatec segue a mesma lógica. Além dos projetos 
como o Ensino Médio integral ou inovador, apoiado 
em oficinas feitas por bancos e ONGs, que recebem 
muito em transferência direta de verbas públicas ou 
por isenções fiscais. 

Coroando essa política, temos a ampliação da 
precarização do trabalho. Atualmente, funcionárias 
e funcionários são, majoritariamente, terceirizados. 
Dois milhões de professoras e professores do En-

sino Básico, cerca de 40% (mais de 800 mil), têm 
contratos de trabalho precários. Passados oito anos 
da aprovação da Lei do Piso, os estados e municípios 
não a cumprem. Quando se trata da aplicação de 1/3 
para atividade extraclasse, a situação fica ainda pior. 
Para não aplicar a Lei, vários estados e municípios 
têm alterado a jornada de trabalho. No município do 
Rio de Janeiro, o secretário sustenta que a hora/aula 
seja de 60 minutos. Portanto, 32 aulas de 50 minutos 
equivalem a 27 aulas de 60 minutos. Da mesma for-
ma, 12 aulas de 50 minutos equivalem a 10 aulas de 
60 minutos. Nessa lógica, já se aplicaria a Lei. Pen-
sam que podem alterar nossos direitos da forma que 
bem querem.

Para funcionárias e funcionários, nem o piso na-
cional! E, somado à falta de concurso, flexibilização 
dos direitos, desvio de função, adoecimento profis-
sional, terceirização, esse grupo se torna o setor mais 
atacado e desrespeitado na educação. 

Barrar a Reforma do Ensino Médio já!

Teoricamente, o aumento da carga horária do 
Ensino Médio poderia indicar uma boa mudança 
na educação. No entanto, o aumento irrisório vem 
acompanhado de um empobrecimento curricular 
sem precedentes. A carga horária do Ensino Médio 
será progressivamente ampliada de 800 horas por 
ano para 1400 horas, tendo cinco anos, a partir de 
2 de março de 2017, para ampliar para 1000 horas 
por ano.

Educação Física, Educação Artística, Sociologia e 
Filosofia serão componentes da Base Nacional Co-
mum Curricular obrigatórios, meramente, como es-
tudos e práticas. Serão apenas 600 horas para essas 
disciplinas. 

Matemática e Língua Portuguesa serão obriga-
tórias nos três anos do Ensino Médio, assegurada 
a utilização da língua materna pelas comunidades 
indígenas. O inglês será obrigatório, e outras lín-
guas estrangeiras poderão ser ofertadas apenas em 
caráter facultativo.  O Ensino Médio será composto 
por itinerários formativos que os estudantes não po-
derão escolher, pois a oferta de cada um dependerá 
da possibilidade dos sistemas de ensino. As horas de 
trabalho de estudantes que fazem formação técnica 
e profissional poderão ser computadas como carga 
horária de ensino.

Ao final do Ensino Médio, o aluno não precisará 
dominar conteúdos, somente formas contemporâ-
neas de linguagem e ciência voltada para a produ-
ção. A escola não é mais obrigatória, só o ensino, que 
pode ser à distância, ou mesmo no local de trabalho. 
A principal meta da Reforma do Ensino Médio é a 
extinção da escola para os mais pobres.

Abaixo a Lei da Mordaça!!

O movimento criado por Miguel Nagib, em 2004, 
conseguiu, dez anos depois, tornar-se um projeto de 
lei nas mãos do deputado estadual Flávio Bolsona-
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ro. Hoje, são centenas de projetos tramitando nas 
câmaras municipais e assembleias legislativas esta-
duais. Nacionalmente, existem dois: o PL 867/2015, 
do deputado Izalci Lucas (PSDB), na Câmara; o PL 
193/2016, do senador Magno Malta (PR-ES), que 
proíbe a discussão de gênero nas escolas.

Não é por acaso que tentam impor medidas para 
coibir a organização e mobilização de estudantes e 
profissionais de educação. Essas propostas ganha-
ram maior projeção, justamente, quando crescem as 
lutas, as ocupações. 

O nome escolhido também não foi ao acaso. Ten-
tam gerar um sentimento anti partido, aproveitando-
-se de um discurso regressivo.

Os que mais prejudicam estudantes e educado-
res são os que, atualmente, governam e “passam a 
tesoura” nos investimentos da área. Só no ano pas-
sado, o ajuste fiscal retirou bilhões de escolas e uni-
versidades. Os defensores de tais projetos acreditam 
que os estudantes não têm nada na cabeça. A maior 
luta dos secundaristas das últimas décadas vem 
mostrando o contrário. 

A educação não pode ser neutra. Nem deve!

A educação nunca será neutra. Profissionais e es-
tudantes podem (e devem) trazer, para a sala de aula, 
suas experiências, diversidades de opiniões e pon-
tos de vista. Isso não pode ser um problema. O que 
o projeto Escola Sem Partido propõe, de fundo, é a 
escola com ideologia única, dos que comandam a so-
ciedade: dos empresários, dos ricos e poderosos, dos 
opressores, os mesmos que querem impedir nossos 
questionamentos, para continuar nos explorando e 
mantendo seus privilégios. 

Durante as ocupações das escolas, estudantes de 
diversos estados lutaram por pautas concretas. Essa 
experiência de luta mostrou que é possível uma ou-
tra concepção de educação e ensinou que, para isso, 
é preciso enfrentar o sistema capitalista e seus go-
vernos. Porque queremos uma escola que combata 
o machismo, o racismo e a LGBTfobia, que debata 
a violência, exploração, que garanta a liberdade de 
expressão, para que estudantes conheçam seus di-
reitos e possam questionar e construir uma socie-
dade diferente, em que todos possam participar de 
fato das decisões, de forma coletiva, como foi na nas 
ocupações, onde tudo era decidido em assembleias.

Também queremos uma escola democrática, 
com a organização dos estudantes através de grê-
mios e coletivos que sejam independentes dos go-
vernos e das direções. Os estudantes aprenderam, 
na prática, a dirigir uma escola muito melhor do que 
os governantes. As escolas nunca estiveram tão lim-
pas, tão organizadas e com diversas atividades que 
não acontecem na rotina diária, como atividades cul-
turais, debates sobre questões que passam pelo coti-
diano da juventude, gênero, sexualidade, identidade 
negra, entre outras. questões (retirar).

Os estudantes que estiveram nas ocupações re-
tornam delas com um grande aprendizado, não que-

rem mais a escola como ela é colocada. É por isso 
que o projeto Escola Sem Partido é tão importante 
para os ricos e poderosos. Eles têm medo de que os 
estudantes se organizem ao lado da classe trabalha-
dora para lutar contra os governos e o capitalismo. A 
luta por uma escola democrática e que esteja conec-
tada à luta cotidiana das trabalhadoras, trabalhado-
res e da juventude é extremamente importante, pois, 
derrotando os governos e o capitalismo, é possível 
construirmos uma escola e uma educação realmente 
emancipadoras.

Construir uma nova direção para a 
classe trabalhadora no Brasil!

O PT e a Central Única dos Trabalhadores fo-
ram, em sua origem, conquistas das lutas dos traba-
lhadores e da juventude, que levaram à derrocada a 
Ditadura Militar no Brasil. Lula foi a grande expres-
são daquele momento histórico.

Fundada em 1983, a CUT se tornou uma das 
maiores centrais sindicais do mundo. Contudo, pela 
política de sua direção burocrática, ainda nos seus 
primeiros anos, começou a trilhar um caminho di-
verso daquele que foi definido em sua fundação. De 
uma central democrática, classista e de luta, a CUT 
começou a se adaptar às pressões institucionais. 
Abandonou o sindicalismo de confronto e resistên-
cia e girou para um sindicalismo de conciliação, tra-
vestido do pomposo nome de “sindicalismo proposi-
tivo” ou “cidadão”. 

Em 2003, esse processo de integração deu um 
salto, com o apoio da direção da CUT à reforma da 
Previdência e a integração de sindicalistas ao gover-
no. A luta contra a reforma levou milhares a ocupa-
ram Brasília, mas ela foi aprovada na noite anterior, 
com os votos da maioria do Congresso Nacional, in-
clusive de parlamentares do PT. Quem votou contra 
foi expulso. 

Com a ameaça de novas reformas, sindical e 
trabalhista, entidades se organizaram para discutir 
uma alternativa à CUT. Em março de 2004, em Lu-
ziânia (GO), acontece o “Encontro Sindical Nacio-
nal”, quando é votada uma Coordenação Nacional de 
Lutas. Em 2006, no Congresso Nacional de Traba-
lhadores (Conat), em Sumaré (SP), a coordenação 
dá um passo adiante e se tornar uma central sindical, 
com o objetivo de reconstruir a unidade dos traba-
lhadores na luta, a Conlutas.

Em 2010, no Congresso da Classe Trabalhadora 
(Conclat), a CSP-CONLUTAS nasceu unindo as 
experiências de organizações sindicais, populares, 
estudantis e da luta contra as opressões. Uma central 
com democracia interna, com a representação direta 
das entidades, proporcionalidade direta na compo-
sição das instâncias de direção e revogabilidade dos 
mandatos, que defende o socialismo e o internacio-
nalismo, a centralidade da ação direta, o classismo, a 
autonomia frente aos partidos, a independência fren-
te ao Estado e suas instituições. Combate o burocra-
tismo e o afastamento dos dirigentes de suas bases. 

A CSP-Conlutas se firmou nas mobilizações do 
funcionalismo, na resistência do Pinheirinho, nas 
greves operárias das obras do PAC, nas lutas das 
mulheres, negros, LGBTs, nas fábricas, nas peri-
ferias, nas ruas. É a central que se opõe a todos os 
governos de plantão, apoia todas as lutas da classe 
trabalhadora no Brasil e no mundo. Por isso, fez 
campanha permanente de exigência para as cúpulas 
das outras centrais sindicais construírem a greve ge-
ral de 48 horas, como mecanismo de ação direta para 
barrar as Reformas e a perda generalizada de nossos 
direitos. Seguirá cumprindo um papel fundamental 
pela construção da Greve Geral.

No dia 24 de maio, em Brasília, a CSP-CON-
LUTAS organizou a autodefesa de suas fileiras, que 
romperam o cerco de repressão policial. Enquanto a 
CUT e outras centrais recuavam, nós avançávamos. 

Neste momento, é necessário fortalecer os ins-
trumentos de luta de nossa classe. Filiar o SEPE à 
CSP-CONLUTAS é “organizar os de baixo para 
derrubar os de cima”.

O desmonte no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, que durante o governo Cabral 
ficou conhecido pelas grandes obras para os mega-
eventos, pelos grandes investimentos, ampliação da 
indústria naval, o COMPERJ, os royalties do petró-
leo, ruiu.

O cenário atual é um estado de caos, com uma 
política de segurança pública falida. As UPPs, que só 
levaram terror à população negra e pobre das favelas, 
estão superadas pela realidade. Policiais, traficantes 
e milicianos estão juntos e misturados, como foi vis-
to no escândalo em São Gonçalo. A menina Maria 
Eduarda é baleada e morta dentro da escola. Ope-
rações policiais levam a vida da juventude que mora 
nas áreas mais precarizadas do estado. A violência 
aumenta em números alarmantes, assim como a cri-
se na UERJ e na saúde.

Garotinho, Cabral, Pezão, Picciani, secretários, 
assessores, parlamentares, o TCE, todos envolvidos 
em denúncias de corrupção, de esquemas, são cita-
dos em listas, delações premiadas, áudios vazados. 
Alguns estiveram, e ainda estão, presos. O governo, 
desmoralizado, mantém o discurso de que só terá 
dinheiro se o pacote for aprovado, se a União liberar 
a ajuda financeira. O Estado concentra um bolsão de 
miséria com 1,2 milhão de desempregados. Os sa-
lários atrasados das servidoras e servidores estadu-
ais se tornaram uma revoltante rotina. Em 8 meses, 
apenas 4 salários pagos. Mais de 200 mil trabalha-
doras e trabalhadores vivem numa situação degra-
dante, enquanto os grandes empresários nadam em 
isenções fiscais.

Nos últimos anos, o Rio deixou de arrecadar 
aproximadamente R$ 200 bilhões das empresas por 
causa das isenções fiscais. Os ricos investem nas 
candidaturas dos partidos da ordem e têm esse di-
nheiro restituído em forma de isenção fiscal, depois 
que os políticos se elegem. Essa é a roda que afun-
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dou o Estado, mas fez a farra de banqueiros, emprei-
teiros e empresários. E para manter esse esquema, a 
“solução” encontrada por Pezão foi enviar à ALERJ 
um pacote que cortava vários benefícios, aumentava 
o custo do bilhete único para a população, subia a alí-
quota da contribuição previdenciária de 11 para 14% 
sobre os salários, permitia a privatização da CEDAE 
como garantia de um novo empréstimo de R$ 3,5 bi-
lhões com a União. Ou seja, nada perto da dívida que 
as empresas têm com o estado, que gira em torno de 
R$ 66 bilhões.

A luta contra o pacote ganhou o conjunto da po-
pulação. No final de 2016, servidores da Segurança 
ocuparam a ALERJ. O movimento resistia à repres-
são policial que aumentava a cada dia, ganhando 
nova dimensão. A ALERJ foi gradeada, e o uso de ca-
veirões virou uma constante. Muito pressionados, no 
meio de todo o desgaste, com mobilização nas ruas, 
governo e ALERJ tiveram de recuar. Derrubamos 
vários itens do pacote. Porém, em 2017, sem que 
o MUSPE – Movimento Unificado dos Servidores 
Públicos Estaduais – tenha, sequer, marcado uma 
data de greve geral, e apesar do aumento da crise, 
o governo se rearticulou, aprovou a autorização para 
privatização da CEDAE e o aumento da contribuição 
previdenciária.

É necessário unificar as lutas 
contra Temer e Pezão!

O MUSPE foi criado nas jornadas de luta em 
2003, contra o governo de Rosinha Garotinho. Na-
quele momento, a CUT, que apoiava o governo, se 
colocou contra a greve dos servidores sem salários. 
Trabalhadoras e trabalhadores, então, reuniram-se 
num movimento para lutar. Com o passar dos anos, 
os problemas de burocratização de muitas entidades 
levaram à desarticulação do movimento.

No final de 2015, a Plenária dos Servidores con-
vocada pelo SEPE iniciou a reconstrução do movi-
mento do funcionalismo. Entidades, bases e oposi-
ções unificaram-se para enfrentar os ataques, o que 
desagradou algumas direções. Então, “refundaram” 
um MUSPE burocratizado, restrito, distante da 
base. O movimento investiu nas negociações com o 
parlamento e nas ações judiciais, mas não priorizou 
as lutas. A Greve Geral necessária para barrar o pa-
cote não foi construída. Nem mesmo uma campa-
nha pelo Fora Pezão. 

No XV Congresso, precisamos aprovar um plano 
de lutas que impulsione a construção da greve de 
todo o funcionalismo rumo à Greve Geral. É preciso 
aglutinar as bases, estudantes, movimentos popula-
res, centrais. Só assim, seremos capazes de defender 
a educação e os demais serviços públicos do Estado, 
revogar o pacote e derrubar Pezão, Picciani e Victer. 

Para tirar o Rio de Janeiro e o Brasil da crise, pre-
cisamos de um plano emergencial de obras públicas 
para gerar emprego; da estatização das empresas 
que devem ao Estado, das linhas de ônibus, barcas, 
trem e metrô; do fim imediato das isenções fiscais 

para grandes empresários; do passe livre dos trans-
portes coletivos para desempregadas, desemprega-
dos e estudantes; do fim da privatização da CEDAE; 
da isenção de pagamento das contas de luz e água 
para desempregadas e desempregados; fim das 
UPPs e da Polícia Militar; prisão de todos os corrup-
tos e confisco de seus bens.

“Ocupa tudo” para defender a Educação

As inúmeras mobilizações protagonizadas nos 
últimos anos colocam o Rio no centro das lutas do 
país, no último período. A Primavera das Mulheres, 
a resistência contra o pacote de Pezão, a luta do fun-
cionalismo, os levantes da educação, as ocupações 
estudantis, que tinham em sua maioria mulheres, 
negras e LGBT’s, demonstram que não existe uma 
onda reacionária que engoliu tudo. O que há é o acir-
ramento da luta de classes. 

Na educação, realizamos uma greve histórica. 
Enfrentamos bombas e muito gás de pimenta para 
defender a educação pública, para defender nossos 
salários. Foi inesquecível ver estudantes ao nosso 
lado nas fileiras, com as mesmas bandeiras, na mes-
ma luta. Derrubamos um secretário e alguns sub-
secretários. As ocupações se espalharam como um 
rastilho de pólvora por todo estado.

Mais de cem escolas foram ocupadas por estu-
dantes. Muitas reivindicações eram comuns: fim das 
“saunas” de aulas; melhores condições de ensino; 
apoio à greve das profissionais de educação; nenhu-
ma disciplina com menos de 2 tempos; eleições para 
direções, fim do SAERJ; defesa do passe livre. 

Aprendemos com eles que, de forma democráti-
ca, administraram todas as questões da escola ocu-
pada. Tudo era discutido. Formavam-se comissões 
de segurança, limpeza, alimentação, comunicação 
etc. Em assembleias, discutiam cada passo do coti-
diano da ocupação, desde quem daria entrevista, até 
quem poderia, ou não, entrar na escola. 

Agora, Victer tenta destruir nossa luta. Todos 
os meses descontos sem explicação. Os 17 dias 
da reposição não foram pagos, apesar de Decreto 
publicado. Inspetores e inspetoras continuam sem 
as 30 horas. Não há pagamento do enquadramen-
to por formação. Não há condições de trabalho. 
Aposentadas e aposentados não recebem. Com a 
desculpa da BNCC (Base Nacional Comum Cur-
ricular), a matriz curricular para 2018 ainda é uma 
incógnita. A cada paralisação, um novo código 30. 
Centenas de turmas, turnos e escolas foram fecha-
dos. Professoras e professores são habilitados pela 
SEEDUC para lecionarem disciplinas diferentes 
da sua formação e concurso, penam para não fi-
car com uma matrícula em mais de uma escola e, 
muitas das vezes, em dois ou três municípios. As 
resoluções 5531, 5532, 5533 representam um ata-
que muito superior à CI33. Além do fechamento 
drástico do número de escolas, trata-se de uma 
reestruturação que isenta o Estado da oferta da 
educação pública. 

Desmonte do ensino público estadual

As Universidades estaduais e a FAETEC passam 
por uma crise sem precedentes. Não há profissio-
nais, os salários estão atrasados, não há verbas, as 
unidades fecham. A UERJ resiste!

Na Rede Estadual, profissionais e estudantes 
vêm lutando para impedir o desmonte das escolas 
estaduais. Seguindo Marcello Alencar, Antony Garo-
tinho municipalizou quase quinhentas unidades es-
colares. Porém, foi Cabral quem iniciou o processo 
de fechamento.

 Em seu primeiro mandato, entregou unidades 
escolares do Ensino Fundamental. No segundo, ata-
cou o Ensino Médio. Foram centenas de unidades 
fechadas. O currículo foi reduzido, disciplinas deixa-
ram de existir para alguns anos de escolaridade. Ago-
ra, Pezão e Victer querem promover um fechamento 
em massa de escolas. Não vamos mais aceitar! 

E na Cidade Maravilhosa: Paz sem voz não é paz, 
é medo!

As lutas contra as remoções, a greve da educação 
de 2013, a greve dos garis em 2014, a crise econômi-
ca do estado, acabaram com o projeto do PMDB de 
continuar governando a Cidade Maravilhosa. Edu-
ardo Paes não conseguiu eleger seu sucessor Pedro 
Paulo. A agressão cometida contra sua ex-esposa, em 
meio a uma Primavera de Mulheres não foi esque-
cida.

O prefeito eleito teve menos de um terço dos 
votos dos cariocas que vivem na cidade e, em nome 
do ajuste fiscal, tem feito cortes que retiram direitos 
básicos da população e empréstimos que dão lucro a 
banqueiros. Os mesmos que devem bilhões à Prefei-
tura. Para a população, clínicas da família e postos de 
saúde são fechados. Para seu filho, o cargo de Secre-
tário da Casa Civil.  

Crivella não é diferente dos prefeitos que o an-
tecederam. Ele mantém a política da meritocracia 
em vez da valorização; entrega dinheiro público à 
iniciativa privada; em vez de dar condições de ensi-
no e aprendizagem, continua com a aprovação auto-
mática; não garante aos alunos a solução para suas 
necessidades escolares nem o atendimento de pro-
fissionais especializados.

É pela paz que eu não 
quero seguir admitindo

Para a Secretaria de Educação, César Benjamim 
foi o nome escolhido após muitas especulações. A ele 
coube o papel de dar continuidade ao desmonte da 
educação. A equipe continuou a mesma de Constin. 
A política de privatização da educação infantil já foi 
anunciada, assim como as mudanças na previdência, 
o corte nos benefícios e o ajuste fiscal.

O PME, que será votado em breve, legitima a me-
ritocracia e a quebra da autonomia pedagógica, sem 
que a comunidade escolar, sequer, saiba do que se 
trata. 

Nas escolas e creches, a falta de verba precari-
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za ainda mais as já péssimas condições de trabalho. 
Não tem xerox, não tem tinta, não tem instrumento, 
não tem sala, não tem quadra, não tem internet, não 
tem ar-condicionado, não tem descascador de legu-
mes, não tem moedor de carne. 

Querem que você trabalhe por 2, por 3. Que tra-
balhe como servente, como porteira, como profes-
sora, com múltiplas tarefas, com funções que não 
são suas. Que aceite ser “emprestado” para outras 
unidades. Não respeitam a origem. 

A política educacional de treinamento para pro-
vões trouxe prejuízos visíveis no cotidiano escolar. 
Uma realidade bem diferente dos belos gráficos e 
índices da SME. 

Profissionais adoeceram devido às péssimas con-
dições, sem que sejam reconhecidas como doenças 
de trabalho. Merendeiras que perderam o movimen-
to das mãos, profissionais com problemas psiquiá-
tricos em decorrência da violência.

As salas são superlotadas. Não temos 1/3 de ativi-
dade extraclasse. As disciplinas de Educação Física, 
Educação Artística e Língua Estrangeira são desva-
lorizadas, utilizadas para fingir que PII tem 1/3. PEI, 
nem isso. Nos corredores, pátios, escadas, quadras, 
há insuficiência de pessoal. Faltam agente educado-
res para orientar estudantes. Faltam agentes educa-
dores para estudantes com deficiência. Com a redu-
ção de orçamento destinado à educação, a prefeitura 
se nega a realizar concurso público para pôr fim à 
carência de profissionais. 

O descaso com a alimentação escolar comprova 
que o prefeito não está cuidando das pessoas. Arroz 
com pequenos pedaços de ovos, feijão com peque-
nos pedaços de carne, são o almoço dos alunos do 
turno único de 7 horas. Alunas das Escolas do Ama-
nhã, onde o hoje nunca chega.

O Prefeito anuncia a crise na imprensa, diz que 
não conseguirá pagar salários, depois diz que pagará 
até dezembro. Diz que não poderá antecipar o 13º, 
terá de aumentar a contribuição previdenciária, que 
haverá terceirização na Educação Infantil. O discur-
so é o mesmo. Assim como Temer e Pezão, ele quer 
que o povo pague a conta do gasto que eles fizeram. 
Mas nós não vamos aceitar!

Chega de hipocrisia, esta PM mata pobre 
todo dia!

Vivemos num país desigual e racista. Sobram 
para a população pobre e negra a miséria, a violência 
policial, a exploração e a opressão. De acordo com o 
Atlas da Violência 2017, a cada 100 pessoas assassi-
nadas no Brasil, 71 são negras. Os negros possuem 
chances 23,5% maiores de serem assassinados em 
relação a brasileiros de outras raças, já descontado o 
efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e 
bairro de residência. De acordo ainda com o Atlas, o 
Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH), em sentença do dia 
16 de fevereiro de 2017, no Caso Favela Nova Bra-
sília. O Estado brasileiro foi condenado pelas falhas 
e demora na investigação e sanção dos responsáveis 

pelas execuções extrajudiciais de 26 pessoas duran-
te operações realizadas pela Polícia Civil do Rio de 
Janeiro nessa comunidade do Complexo do Alemão, 
em 1994 e 1995.1

A repressão policial é a única política pública que 
chega às comunidades precarizadas. E chega com 
objetivo claro de criminalizar, mesmo não existindo 
indústrias para fabricação de armas, nem plantio e 
refino de drogas. 

Não há projeto de governo para melhoria das 
moradias, saneamento básico, lazer, saúde, respeito 
à cultura e a história. Quem mora ou trabalha nesses 
locais presencia constantes operações policiais, vá-
rias vezes ao mês, ao longo de anos, sem que exista 
nenhuma melhoria. Enquanto isso, os verdadeiros 
barões do pó lucram sobre a exploração da juventu-
de negra.   

Constantemente, as aulas são interrompidas, na 
maioria das vezes, com escolas repletas de pessoas, 
profissionais e estudantes que tentam sobreviver 
deitados no chão. Policiais entram nas escolas arma-
dos, e caveirões ficam parados na porta. O espaço es-
colar se transforma em um ambiente em que o clima 
é de medo constante. 

O processo ensino-aprendizagem é extrema-
mente prejudicado. Moradores, alunos, responsá-
veis, professores e funcionários tentam salvar suas 
vidas sob os tiroteios e cobram respostas dos gover-
nos. Mas nunca ninguém é responsabilizado.

Parte de nossas alunas e alunos, que já morria 
nas ruas das favelas, agora também é assassinada em 
sala de aula ou no pátio das escolas. 

A utilização de verbas públicas para enriquecer 
empresários ocorre em todas as redes

Como instrumentos de uma mesma orquestra, 
as prefeituras têm imposto às redes municipais de 
ensino duros ataques. Elas seguem a lógica de des-
monte da educação pública, desvalorizando profis-
sionais, revogando direitos previstos em planos de 
carreira e reduzindo, drasticamente, o investimento 
em educação. Tudo para garantir o superavit primá-
rio. Essa política de “austeridade fiscal” tem como 
objetivo aumentar o repasse de verbas para os mes-
mos empresários e banqueiros que elegem prefeitos 
e vereadores.

Atualmente, profissionais da educação lutam em 
diversos municípios de nosso estado contra o des-
monte da educação pública, promovido pelos prefei-
tos de importantes cidades como Niterói, São Gon-
çalo, Itaboraí, São João de Meriti, Macaé, Campos, 
Volta Redonda, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópo-
lis, Teresópolis e demais cidades do Estado do Rio 
de Janeiro. Em Duque de Caxias, a categoria resis-
tiu, foi para cima, tomou as ruas, e o prefeito teve de 
iniciar um recuo. 

Essa onda de greves e mobilizações, pela garan-
tia de salários e contra os ataques, tem trazido novas 
lutadoras e lutadores com muita disposição. Entre-
tanto, será muito difícil para os profissionais de edu-

1 - http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=30253

cação combaterem sozinhos todas essas medidas. É 
necessário organizar o SEPE-RJ ao lado das demais 
trabalhadoras e trabalhadores do Movimento de 
Mulheres em Luta, do Quilombo Raça e Classe. É 
necessária a filiação a uma central não governista. É 
necessária a filiação do SEPE à CSP-CONLUTAS, 
uma central sindical e popular que possui como es-
tratégia a construção de uma sociedade socialista.

A luta contra “austeridade fiscal” é contra a 
terceirização e precarização

Há uma luta de resistência dos trabalhadores 
e trabalhadoras contra as políticas neoliberais em 
todo o mundo. As terceirizações e novas formas de 
gerenciamento da produção, que ocorrem em todos 
os países, têm levado à precarização maior das con-
dições de trabalho, produzindo aumento nos índices 
de desemprego, fome, miséria e violência. No Bra-
sil, a terceirização avançou na iniciativa privada e no 
serviço público. Agora, foi legitimada no Congresso 
como modelo de superexploração.

Nossa luta é pela defesa dos direitos de todas tra-
balhadoras e trabalhadores. É fundamental avançar-
mos no debate da efetivação desse setor do funcio-
nalismo e garantir o fim das terceirizações e a defesa 
do serviço público.

Pró-Funcionário: Uma Arapuca Neoliberal

O Pró-Funcionário prometia ser um projeto de 
formação e qualificação profissional. Foi apresenta-
do no governo Lula, a partir da experiência da Pre-
feitura do PT, em Cuiabá. Esse, como tantos outros 
projetos dos governos, tiveram a função de cooptar 
trabalhadores, para não resistirem à flexibilização de 
seus direitos. Em particular, ele pretende ter a coni-
vência dos sindicatos para legitimar sua aplicação e 
execução.

O objetivo dessa política na prefeitura de Cuiabá 
foi multiplicar as funções dos servidores no interior 
das escolas, sem aumentar o número de trabalhado-
res. O aumento das tarefas e funções dos servidores 
não tinham como resultado, apenas, a regulamenta-
ção do desvio de função, mas também a precarização 
do trabalho, que deixa de ser feito por especialistas. 
Ao rebaixar e desconsiderar as relações sociais e 
pedagógicas, o projeto busca agrupar funções com 
único intento de garantir austeridade fiscal. Uma 
austeridade que não tem outro objetivo, senão, asse-
gurar verbas públicas para enriquecer um punhado 
de proprietários.

Como reivindicação histórica, pleiteamos a qua-
lificação e formação profissional. Os cursos de for-
mação e qualificação técnica e profissional devem 
ser oferecidos pela administração pública, sem ônus 
financeiros, para todos os trabalhadores dentro do 
horário de trabalho. Por isso, a nossa proposta de 
Plano de Carreira Unificado baseia-se em dois pila-
res: ascensão por qualificação técnica e profissional 
e ascensão por tempo de serviço (acúmulo de expe-
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riência no cargo e função). A melhora na formação 
deve, também, servir para aprimorar as condições de 
elaboração e construção do conhecimento.

O Pró-Funcionário é um projeto oposto às nos-
sas reivindicações. Foi levando em consideração o 
balanço desse projeto nas redes de escolas públicas 
onde foi aplicado, mas, principalmente, pela neces-
sidade de luta contra a austeridade fiscal, que o Pró-
-Funcionário foi rechaçado desde o 12º Congresso 
do SEPE-RJ.

CNTE: um organismo que não
 serve para luta

“Neste congresso da CNTE, denunciamos que 
a maioria da confederação tem tido uma postura de 
atrelamento ao governo federal, levando ao imobi-
lismo das lutas dos trabalhadores em educação. A 
CNTE, com sua longa história de luta, deve, neste 
congresso, resgatar a sua autonomia e colocar os 
trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo 
país em luta contra as políticas conservadoras e neo-
liberais dos governos estaduais, municipais e do go-
verno federal. A CUT não pode mais falar em nome 
da CNTE.

Defendemos que o Congresso da CNTE aprove 
a desfiliação da CUT, para que cumpra um papel de 
articular as lutas dos trabalhadores de Educação Bá-
sica com autonomia e independência”.

Esse é um trecho da carta aberta que delegadas e 
delegados do SEPE levaram ao Congresso da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores em Educa-
ção. A decisão congressual era desfiliação da CNTE 
caso a mesma permanecesse filiada à CUT. E foi o 
que aconteceu.

         De lá para cá, inúmeras greves da educação 
sacudiram o país, em estados com sindicatos filia-
dos à CNTE, porém, ela não serviu como ferramen-
ta para unificação destas lutas. Não garantiu, nem 
impulsionou que milhares de profissionais de edu-
cação de todos os estados ocupassem a Esplanada 
dos Ministérios, no dia 24 de junho, contra a Refor-
ma Trabalhista, porque aposta tudo nas eleições de 
2018. Não construiu a greve geral da educação para 
derrubar a reforma do Ensino Médio. Não partici-
pou do I e II ENE (Encontro Nacional da Educação), 
que se realizou em contraposição ao PNE privatista. 

Sem organizar e mobilizar profissionais de edu-
cação, não cumpre seu papel decisivo. A data aprova-
da do dia 15 de março não foi construída na base de 
fato. Nossa categoria, mesmo sem o sindicato estar 
filiado, aprovou a participação e construiu o dia 15 
de março, assim como todas as outras datas de greve 
geral.

Portanto, a desfiliação do SEPE da CNTE, não 
representou o isolamento de nosso sindicato.

A CNTE deixou de ser um instrumento para 
a classe, não será mais uma ferramenta para as 
lutas. Voltar para a CNTE representa um retro-
cesso Por isso, o SEPE-RJ deve impulsionar, na-

cionalmente, um movimento de reorganização da 
Educação Básica que, realmente mobilize as traba-
lhadoras e trabalhadores da educação  contra os go-
vernos. Para isso, é fundamental que o SEPE se filie 
à CSP-CONLUTAS e siga desfiliado da CNTE. 

Estatuto

O estatuto de um sindicato deve estar a serviço 
das lutas. Deve garantir a democracia operária, ser-
vir como base para a construção de uma escola da 
revolução para a classe trabalhadora. Jamais deve 
permitir retrocessos.

Lamentavelmente, no último período, a disputa 
pelo aparato tem dado a tônica política do sindicato, 
travando as lutas. Por isso, propomos as seguintes 
mudanças:

Artigo 16 – (nova redação) O CEO (Congresso 
Ordinário do SEPE) reunir-se-á de dois em dois 
anos. No intervalo entre um Congresso e outro, reu-
nir-se-á a Conferência de Educação do SEPE.

Artigo 35 - Parágrafo 2 (nova redação) – Além dos 
três primeiros conselheiros, cada Conselho de Re-
presentantes terá direito de indicar um representan-
te a mais para cada 10 (dez) ou fração superior a 05 
(cinco) escolas organizadas no Conselho.

Artigo 40 (nova redação) – Retomar a Secretaria 
de Organização com 02 (dois) membros; Secretaria 
do Interior com 07 (sete) membros e Secretaria de 
Cultura, Formação sindical e Assuntos Educacionais 
com 03 (três) membros.

Artigo 41 (manter a redação atual) acrescentar 
em parágrafos: A Direção Estadual do SEPE-RJ 
constituirá uma Secretaria Executiva formada por 
diretores membros da Diretoria Estadual, que se 
reunirá semanalmente, desde que no dia de sua reu-
nião não tenha da Diretoria Estadual.

Artigo 58 (nova redação) - Parágrafo 1 – A direto-
ria dos núcleos e regionais da Capital será compos-
ta por 01 diretor a cada 20 escolas da sua base local 
como membros efetivos e, no máximo, 48 membros. 
Os núcleos e regionais da Capital que tiverem me-
nos de 100 escolas na sua base territorial deverão ser 
composta por 05 membros no mínimo e no máximo 
48.

Parágrafo 2 – Só poderão ser candidatar aos nú-
cleos e regionais da Capital aqueles que comprova-
rem vínculos com a base territorial da Regional/Nú-
cleo (local de trabalho com contracheque ou local de 
moradia com endereço).

Artigo 61 – (nova redação) Cada unidade escolar 
elegerá representantes, obedecendo à seguinte pro-
porção:

I – A unidade escolar com até 30 (trinta) servido-
res elegerá um representante;

II – As unidades escolares com mais de 30 (trin-
ta) servidores elegem um representante para cada 30 
(trinta) ou fração superior a 15 (quinze) servidores.

Artigo 63 – manutenção
Artigo 64 – (nova redação)

III – o diretor reeleito por dois mandatos conse-
cutivos. Este item se aplica somente a Diretoria Es-
tadual.

Artigo 82 (nova redação) – A relação dos diretores 
licenciados e sua carga horária deverá ser apresenta-
da à categoria na primeira assembleia após as elei-
ções do SEPE; assim como qualquer mudança na 
relação de liberados; (Nova redação) – Os diretores 
só poderão permanecer licenciados no máximo dois 
mandatos em sua carga horária total; este item não 
se aplica aos diretores que possuam outro vínculo na 
unidade escolar.

Para derrubar os ataques, precisamos avançar no 
Plano de Lutas:

Fora Temer, Fora Pezão, Fora Victer!
Pela Construção dos comitês contra as Reformas;
Pela construção da Greve Geral de 48 horas;
Contra a criminalização dos movimentos; 
Pela retirada das tropas brasileiras do Haiti;
Pela autodeterminação, soberania dos povos e 

democracia para as massas trabalhadoras;
Contra as guerras promovidas pelo capitalismo e 

os imperialistas;
Pelo desenvolvimento do internacionalismo pro-

letário e solidariedade às lutas revolucionárias dos 
povos do mundo contra o imperialismo;

Pela filiação do SEPE à CSP CONLUTAS!
Contra o PNE, Reforma do Ensino Médio e os 

desmontes da educação;
Contra a Lei da Mordaça;
Campanha pelo fim da Lei de Responsabilidade 

Fiscal;
Em Defesa da escola pública, gratuita, laica e de 

qualidade;
Contra a meritocracia. Em defesa da autonomia 

pedagógica;
Luta pela estatização de todo o sistema de en-

sino nacional e implantação de uma ampla reforma 
na educação, que possibilite a criação de uma escola 
de qualidade para os trabalhadores, do maternal ao 
ensino superior, além da pós-graduação com acesso 
universal;

Campanha estadual pela eleição de direções di-
retas para direção de unidades escolares em todas 
as redes;

Não às avaliações externas;
Fim das parcerias público-privada na educação;
Pela valorização dos profissionais de educação;
Luta pelo piso de 5 salários-mínimos para pro-

fessor e três e meio para funcionários;
Concurso público para professores e funcioná-

rios;
Não à terceirização!
Luta pelo reconhecimento de doenças do traba-

lho;
Campanha unificada pela aplicação do 1/3 já;
30 horas para funcionárias e funcionários;
Plano de carreira Unificado com valorização por 

estudo e tempo de serviço.
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Barra Mansa:
Camila Andrade de P Diniz (SEPE BM);
Cláudio Silvestre;
Mateus Werneck  (SEPE BM) – C.M. Wandir de 
Carvalho/C.M. João Paulo Pio/ 
C.E.Barão de Aiuruoca;
Pedro Ney Maximiliano  (SEPE B.M);
 
Belford Roxo:
Âfranio Gonçalves – EM Manoel Gomes/ CE Gustavo 
Barroso/SEPE BRx;
Maria Jose Carvalho (Prof. Zeze) – EM São Bento/
CIEP 114 Maria Galvázio (SJM); SEPE BRx;
Jorgete Feliciano/Aposentada/SEPE BRx;
Leo Manso – EM Edson Santos/CIEP 175 José Lins do 
Rego (SJM)/SEPE BRx;
Tania Santos – São Bento; 
Cristiane de Carvalho Liborio – E.M. Alejandro 
Fernandez Nunez;
Verônica Lima Cruz – CE Bom Pastor;
 
Campos:
Natália Tavares Diniz – E.M APIC
 
Duque de Caxias:
Florinda Lombardi/Aposentada / SEPE Caxias;
Cilda Sales – E.M Costa e Silva/SEPE Caxias;
Marcelo Martins de Farias/Aposentado/Rio/ SEPE 
Caxias;
Bruno Camera do Nascimento – CE Alvaro 
Negromonte / CE Lara Vilela;
Marcia Macedo – Aposentado(estado/RJ);
Vera Nepomuceno – E.M. Gen Sampaio ;
Washington Willians – CE Barão de Mauá;
 
ITABORAÍ:
Elaine Almeida- E.M Afonso Salles
Jocilane Vargens - E.M Afonso Salles
Kátia Beatriz Dias - E.M Afonso Salles
Luisa Rosati  – E. M. Jornalista Alberto Torres
Aline Medeiros – E.M. Afonso Salles 
 
Macaé:
Luiz Carlos Machado – E.M Interagir;
Gleidson Fernando R Santos – C.M.Elza Ibrahim 
(estagiário),
Roberta Maiane - C.M Engenho da Praia
Alexandre Elias - Colégio de Aplicação CAP 
Tânia Graniço – Aposentada
Natália Luz - C.E Matias Neto
Sabrina Luz - C.M.Elza Ibrahim - Sepe Macaé 
Rafael Pereira Borges - EMEI Maria das Graças da 
Silva Ribeiro/E.M Ambrósio Souza (Campos)

Nova Friburgo:
Bryam Vieira – EE. Galdino do Valle Filho; 

Niterói:
Elisangela dos Santos Pereira (merendeira);

Assinam essa tese:

Sérgio Bruno Alves Perdigão - C. E. Conselheiro 
Macedo Soares/ SEPE Niterói/Itaboraí
Danielle Bornia, Agente Administrativo - UMEI 
Professor Irio Molinari/SEPE Niterói/Itaboraí;
Anderson Cunha - E. M Francisco Portugal Neves;
Rejany Lopes de Oliveira, P I - E. M. Professor Paulo 
de Almeida Campos;
Lilian Azevedo, P I - E.M. Alberto Torres; 
Gleicimar Gonçalves de Lima, PI - E.M. Djalma 
Coutinho;
Renata Pacheco Marins, Doc I Educação Física - E. E. 
David Capistrano;
Camila Coutinho, PI – E. M. Mestra Fininha / SEPE 
Niterói/Itaboraí;
Mônica Gonçalves, Doc II – C.E. Raul Vidal;
Marcelo Loreto – C.E Cizínio Soares Pinto/
CEMonsenhor Barebco Coelho (SG)
 
Nova Iguaçu:
Jeferson Eduardo Romano – CIEP 333 Cacilda Becker
 
Petrópolis:
Hugo Duarte
 
Piraí: 
Erlon Couto.
 
Rio de Janeiro:
Júlio Condaque (FAETEC);
 
Regional 1:
Alex Trentino – C.E Raul Vidal (Niterói)/ SEPE Reg I;
Haroldo Teixeira – Aposentado/ISERJ/ SEPE Reg I;
Thiago Hasten – CE Júlia Kubitschek;
Maria Marlene;
Robson Carvalho;
Ana Maria;
Daniel Luiz;
Luiz Cesar;
Carla;
Alfredo;
Zé Carlos;
Mônica Aquino

Regional 3:
Gualberto Tinoco (Pitéu) – E. E. Professor José 
Accioli/SEPE Reg I; 
Edna Felix - E. M. Noel Rosa; 
Antônio Carlos Oliveira - E. M. Duque de Caxias.
Renan Moraes – EM José de Macedo Soares/ SEPE 
Reg I;
Rosidalva Mendonça (Rosi) –  P II 3 CRE - E.M. 
Rubens Berardo
Igor Conde;
Luiz Alberto Penha – E.M Araújo Porto; 
 
Regional 4:
Nadja Cristina M. S de Carvalho;
Jessica Nascimento P Cunha;

Oneida Aparecida Silva;
Mariana Rangel;
Nanci Bermudes;
Andrea Silva de Oliveira;
Miguel Malheiros;
Maristela Abreu;
Betth Estaneck – Aposentada
Gellian Moreira, E.M Prof. Carneiro Ribeiro
Samantha Araujo Guedes - C.M. Mussum O 
Trapalhão
Fernando Machado Filho - C.M. Morro da Paz
Claudilene da Silva Neves - C. M. Mussum O 
Trapalhão
Susana Gutierrez – CIEP M Elia Regina
 
Regional 6:
Felipe Campos;
Gustavo Kelly – EM José Clemente Pereira;

Regional 7: Larrissa Accioly Chometon
 
Regional 8: Marcio Magalhães – E.M Orestes 
Barbosa

São Gonçalo:
Dayse Oliveira – C.E Dorval Ferreira da Cunha/SEPE 
SG;
Roberto Baeta -  C.E. Pandiá Calógeras,
Judy Helen Rodrigues – SEPE SG
Ana Maria Quintanilha C.E Trasilbo Filgueiras;
Andé Luiz Souza Silva – CIEP Adalgisa Farias;
Sandra Vargas – E.M Castelo Branco/ C.E. Raul Vidal 
(Niterói);
Herlon Sirqueira   

São João de Meriti:
Geovani Pereira Araújo – CIEP 139 Manoel Bandeira

Teresópolis:
Rosangela Alves de Castro – Centro Educacional 
Roger Malhares - CEROM  e EM Dr. Nilo Peçanha 
(Nilópolis)/ SEPE Teresópolis 
Rodrigo da Silva Melo – Creche Começando a Viver
Juliana da Fonseca Reis Pinho – E.M Fazenda Alpina

Valença:
Júlia Ribeiro - Aposentada;
 
Volta Redonda:
Dalila Rodrigues dos Santos;
Isabel Fraga de Paula –  C.E. Pres. Roosevelt;
Geraldo Henrique Honório (direção SEPE VR) – 
Aposentado/Rede municipal de VR;
Juliete Guarino Dutra - C.E. Boa Vista;
José Geraldo da Silva (direção SEPE VR) – C.M Júlio 
Caruzo/C.E. Barão de Aiuruoca;
Mônica Teixeira Corrêa – C.M. Walmir de Freitas/
C.E. Piauí;
Cláudio Luiz Silvestre - C.E. Pres. Roosevelt.
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Tese7
OUTROS OUTUBROS 

VIRÃO! 
1 - CONJUNTURA

A SAÍDA É PELA ESQUERDA!
Em outubro próximo completam-se 100 anos da 

Revolução Russa, considerada um dos mais impac-
tantes eventos da História contemporânea. Ela mar-
cou o curso do século XX e reverbera até hoje. No 
meio da carnificina deflagrada pela Primeira Guer-
ra Mundial, resultado de embates entre impérios e 
poderosos interesses econômicos nacionais e inter-
nacionais, o levante dos/as trabalhadores/as e povos 
do antigo Império czarista anunciou a possibilidade 
de uma nova era: de paz, de solidariedade entre os 
povos, mas também de fim de toda a exploração e 
opressão – de classe, de raça, de metrópole sobre co-
lônias, de gênero. O povo trabalhador governava por 
meio de seus conselhos de operários, camponeses e 
soldados. Estamos aqui no XV CONSEPE reunidos 
para avaliar, debater e construir propostas frente aos 
graves problemas que a classe trabalhadora enfren-
ta hoje no Brasil e em especial no Estado do Rio de 
Janeiro e em seus municípios, certos de que outros 
outubros virão.

Somos profissionais da educação de diferentes 
partes desse Estado “de calamidade” e de municí-
pios governados pela lógica do capital, pela política 
de endividamento, de isenções fiscais e prioridade 
às empreiteiras, ao agronegócio e banqueiros, preda-
dores dos biomas, da natureza e da vida. Somos fun-
cionárias/os, professoras/es, ativas/os e aposentadas/
os que estão no SEPE da greve de 1979 à de 2016, 
na luta diária por uma sociedade radicalmente livre e 
democrática, com segurança para todas/os e aposen-
tadoria digna. Lutamos por saúde, educação e cultu-
ra para todas/os; por um mundo e por escolas sem 
racismo, machismo e LGBTfobia.   Lutamos para 
uma construção real de um campo no qual 
possamos realmente defender uma saída polí-
tica pela esquerda para a brutal crise política e 

econômica em que estamos mergulhados. 
Vivemos o fim do modelo pseudo-neodesenvolvi-

mentista, extrativista, que o lulopetismo executou no 
país por 13 anos com sua fórmula de colaboração de 
classes.   Completado um ano de governo federal do 
PMDB, um ano de um golpe institucional que nos 
faz resistir desde maio de 2016 à ofensiva de retira-
da de direitos conquistados com muita luta. Michel 
Temer é um presidente ilegítimo e demonstrou des-
de o começo qual seria sua fórmula para “sair” da 
crise: que os explorados e oprimidos paguem pelas 
lambanças dos donos do poder. Nesse cenário, os 
golpistas fizeram aprovar a Emenda Constitucional 
95/2016, que, dentre outras atrocidades, congela os 
investimentos nas áreas de educação e saúde, en-
gessa salários e direitos dos servidores por até 20 
anos, e a reforma trabalhista. 
Esta brutal contraofensiva dos 
exploradores foi sendo constru-
ída ao longo da gestão do PT à 
frente do governo federal, em 
nome do que denominavam de 
“governabilidade”. O PT e o 
PCdoB firmaram alianças com 
a classe dominante, apostando 
na perpetuação de seu projeto 
de poder. As reformas que ora 
estão sendo impostas às/aos trabalhadoras/es têm 
raízes profundas na era Lula-Dilma. A reforma do 
ensino médio, por exemplo, foi preconizada pela ex-
-presidenta Dilma Rousseff, como atestam diversos 
pronunciamentos seus. O impeachment de Dilma 
golpeou de modo fatal o pragmatismo, evidenciando 
o que somente o PT não queria enxergar: que estão 
fadadas ao fracasso quaisquer políticas colaboracio-
nistas com a burguesia. Assim, apesar de que parte 
das políticas de Temer dão continuidade ao que vi-
nha fazendo o governo anterior, é impossível afirmar 
que o impeachment de Dilma “não mudou nada”. O 

governo golpista vem conseguindo aplicar de forma 
acelerada todo o ajuste fiscal pretendido por amplos 
setores da burguesia brasileira para preservação do 
seu patrimônio e acumulação de capital, bloqueando 
os investimentos públicos nas áreas sociais e atacan-
do nossos direitos históricos.

É PRECISO RESISTIR! ORGANIZAR 
AS BASES E UNIFICAR AS LUTAS 
PARA DERRUBAR TEMER E AS 

CONTRARREFORMAS!

Apesar de toda a impopularidade de Temer e das 
grandes mobilizações de 8 e 15 de março, da greve 
geral de 28 de abril, da ocupação de Brasília de 24 de 
maio e da mobilização de 30 de junho – que deveria 

ter sido uma greve geral mas es-
teve muito aquém do potencial 
que havíamos acumulado até 
aquele momento – o governo 
continua de pé e as contrarre-
formas avançam. A explicação 
para esse retrocesso foi a trai-
ção da UGT e da Força Sindi-
cal, que, em detrimento de um 
acordo para a manutenção do 
imposto sindical, romperam a 

frente única e se retiraram do movimento. E também 
da vacilação da CUT, que não se lançou à disputa das 
bases das centrais que recuaram e tampouco colo-
cou peso na luta contra a reforma trabalhista. Para 
nós, fica evidente, que a política da CUT foi priori-
zar as negociações desesperadas pela preservação de 
Lula como candidato em 2018, à custa de uma pos-
sível manutenção da estabilidade do governo Temer. 
A CUT e o PT, há tempos, não são mais ferramentas 
para a defesa dos interesses da classe trabalhadora, 
apostam exclusivamente na vitória eleitoral. O sis-
tema financeiro e outros ramos de peso do capital 

Lutamos para uma construção 
real de um campo no qual 

possamos realmente defender 
uma saída política pela 

esquerda para a brutal crise 
política e econômica em que 

estamos mergulhados.
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seguem a linha de tentar “descolar” a economia da 
crise política, buscando sinalizar algum êxito econô-
mico, mas sem sucesso. 

 Com certeza, a derrubada do governo Temer 
e de suas contrarreformas dependem da nossa 
resistência e de uma mobilização decisiva e inde-
pendente da classe trabalha-
dora, da organização das bases 
e da unidade na luta. Construir 
uma alternativa pela esquer-
da nos movimentos sociais e 
sindicais e na luta política ge-
ral, procurando a mais ampla 
frente única deve ser a nossa 
resposta política, tanto às “sa-
ídas” conservadoras quanto ao 
lulopetismo que busca se re-
vigorar com o olho na disputa 
eleitoral de 2018.

2 - AVALIAÇÃO DAS GREVES, PERSPECTIVAS 
DE LUTAS PARA AS REDES

2.1  - CALAMIDADE É O GOVERNO PEZÃO! 

Rio de Janeiro, um estado dilapidado
O estado do Rio entrou em colapso devido ao 

completo fracasso do modelo econômico-político 
adotado pela máfia do PMDB. Esse modelo baseou-
-se no extrativismo (petróleo), em megaempreen-
dimentos de infraestrutura e megaeventos. Parques 
industriais, portos e rodovias foram instalados, sem-
pre no sentido do modelo concentrador e excludente 
da maioria da população trabalhadora. Para executar 
esse grande projeto do Estado do Rio como piloto 
e vitrine, foram contraídas dívidas cada vez maiores 
e com juros mais abusivos para com a União e or-
ganismos internacionais, enquanto isenções fiscais 
crescentes favoreciam os grupos econômicos “ami-
gos” de Cabral/PMDB. Em 17 anos, a dívida pública 
cresceu quase cinco vezes. Paralelamente a este sal-
to de endividamento, a máfia do PMDB dilapidava 
a principal fonte de arrecadação da máquina flumi-
nense: o ICMS. De 2005 a 2015, segundo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), o governo perdoou R$ 
185 bilhões em impostos das grandes corporações 
(diante de R$ 236 bi de arrecadação no mesmo perí-
odo), incluindo até empresas na lista da dívida ativa. 
A esta combinação explosiva de gastos financeiros 
em alta e arrecadação em baixa veio se somar a que-
da abrupta dos preços do petróleo e do gás natural, 
pelos quais varia a arrecadação dos royalties e par-
ticipação especial. Devemos combater o argumento 
dos economistas ortodoxos, difundida amplamente 
pela mídia, segundo a qual a crise do Rio foi provo-
cada pelo tamanho da máquina pública. Essa justi-
ficativa é utilizada para os atrasos e parcelamentos 
de salários de servidores, aposentados e pensionis-
tas, para os cortes em serviços como o da saúde e 
da educação, incluindo as universidades estaduais e 

as privatizações como da Cedae. O novo acordo da 
dívida com a União, que exigiu o aumento do des-
conto previdenciário dos servidores, a cobrança aos 
aposentados e a proibição de novos concursos, é a 
“saída” defendida pelas forças do capital para o Rio, 
de Temer e Pezão, com aplausos da Firjan. 

A predação ambiental con-
tinua, com projetos e obras de 
grande impacto social, ma-
nutenção da concentração de 
terras e recursos e a falta de 
saneamento básico com efeitos 
desastrosos. Caso emblemático 
é o da TKCSA, na Baía de Se-
petiba. Proibida na Europa e re-
jeitada em outros estados brasi-
leiros por seu caráter predatório 
e danoso ao meio ambiente, 
foi instalada aqui com isenção 

fiscal e teve seu funcionamento garantido mesmo 
sem licença ambiental, com acusações de trabalho 
análogo ao escravo e de perseguição e destruição da 
possibilidade de vivência dos pescadores. Reafirmar 
nosso caráter ecossocialista é saber como esses im-
pactos afetam a classe trabalhadora e como podemos 
organizá-la em torno dessas bandeiras. A crise de re-
presentatividade dos políticos e das instituições ecoa 
mais fortemente desde 2013 e é mais aguda no esta-
do do Rio de Janeiro. Os mé-
todos e voracidade do PMDB 
e seus próximos para enri-
quecer à custa dos bens pú-
blicos ultrapassa as obras de 
ficção mais fantasiosas. A re-
cente chegada das investiga-
ções da Lava Jato ao esquema 
muito antigo da FETRANS-
POR, liderado pelo Picciani, é 
apenas um exemplo dos mui-
tos acordos entre gestão pública e empresários que 
vêm dominando a política fluminense. É nossa tarefa 
mobilizar e lutar contra todo esse retrocesso: CALA-
MIDADE É O PMDB! FORA PEZÃO!

A histórica greve de quase 180 dias em 2016

No dia 2 de março de 2016, iniciamos mais uma 
etapa de uma luta que neste sindicato começou em 
1977. Aquela greve não pode ser comparada a nenhu-
ma outra já realizada no estado. Fomos protagonistas 
de diferentes ações e primeiro precisamos destacar 
foi a unificação de nossa greve com a luta dos nossos 
estudantes, o que possibilitou a conquista de algu-
mas questões político-pedagógicas e democráticas, 
como a eleição direta para diretores por voto pari-
tário. Foi decisiva a participação de estudantes, que 
ocuparam quase cem escolas, conjuntamente com a 
greve de funcionários/as e professores/as em vários 
meses de muita exposição na mídia. 

Resistimos bravamente às inúmeras tentativas 
do governo de criminalizar o movimento. Não arre-

gamos e ocupamos a SEEDUC e SEFAZ, forçan-
do Executivo e Judiciário a negociarem nossa pau-
ta comum. Uma greve dura e com muito desgaste 
político para Pezão-Dornelles. Uma luta que expôs 
a carência de professoras/es e funcionárias/os e a 
falta de condições de trabalho e estudo nas escolas 
estaduais. O governo teve que recuar da aprovação 
de parte dos projetos que atacavam os nossos di-
reitos.  Foi uma experiência de formação política 
fundamental para estudantes e para a aguerrida 
categoria. Temos que ter o orgulho de ter acertado 
a hora de entrar e de sair coletivamente da greve. 
Se não houvesse a parcialidade do poder Judiciário 
do Rio de Janeiro nossos avanços teriam sido ain-
da maiores. Muitas daquelas escolas da greve do 
ano passado vivem hoje a experiência de direções 
eleitas que estiveram na linha de frente dos en-
frentamentos políticos da greve, fazendo a disputa 
e apontando caminhos das mudanças necessárias 
por meio do debate democrático. 

No entanto, devemos apontar o caminho equivo-
cado de submeter o SEPE-RJ ao MUSPE e ao tom 
de outras entidades que não têm uma trajetória de 
enfrentamento. Isto nos levou a atrasar atividades 
mais contundentes contra o governo. Várias catego-
rias demoraram a entrar em greve e alguns sindica-
tos ficaram em greve por curto período. A educação 
foi o setor que protagonizou e realmente sustentou 

o movimento, sendo a greve mais 
longa que este sindicato já reali-
zou. A greve de 2016 nos fez acre-
ditar ainda mais na necessidade 
de estarmos organizados, no po-
der popular, na educação libertá-
ria, na luta coletiva. Demos alguns 
passos, mas ainda faltam outros 
passos importantes como: a pau-
ta econômica, o cumprimento do 
calendário de pagamento, o res-

peito às/aos aposentadas/os, a reversão da retirada 
lenta e gradual do ensino de Arte, de Espanhol, de 
Sociologia e Filosofia da matriz curricular. É preciso 
continuar em luta!

NA REDE ESTADUAL A POLÍTICA DE 
DESMONTE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA VEM 

SENDO TOCADA PELO CAPATAZ 
WAGNER VICTER

A escolha de Wagner Victer para a SEEDUC foi 
definitivamente uma decisão do PMDB do Rio de 
Janeiro para acelerar as ações de retaliação contra as 
mobilizações e ocupações nas escolas estaduais, aca-
bar com a carreira do magistério com o objetivo de 
abrir espaço para introdução das OSs na educação 
pública, substituindo os concursados por terceiriza-
dos ainda mais mal pagos e precarizados. Tudo para 
nos empurrar para a exoneração do serviço públi-
co. É o triunfo do estado mínimo e do consequente 
abandono da educação pública estadual. Uma das 
primeiras decisões de Victer foi pelo corte de 17 dias 

Com certeza, a derrubada 
do governo Temer e de suas 
contrarreformas dependem 

da nossa resistência e de 
uma mobilização decisiva 
e independente da classe 

trabalhadora, da organização 
das bases e da unidade na luta.

Foi uma experiência de 
formação política fundamental 

para estudantes e para a 
aguerrida categoria. Temos 

que ter o orgulho de ter 
acertado a hora de entrar e de 
sair coletivamente da greve. 
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de trabalho no salário dos grevistas. Conjuntamente 
a essas ações, iniciou-se uma acentuada política de 
fechamento de turmas, de turnos e de escolas, trans-
ferência de professoras/es e funcionárias/os para ou-
tras unidades e o descumprimento de vários acordos 
firmados perante o Ministério Público durante a 
greve. As Resoluções 5531, 5532 e 5533 publicadas 
recentemente, estabelecem diretrizes para a lotação 
dos profissionais nas escolas e a 
adequação das vagas de acordo 
com critérios proximidade en-
tre as escolas. Isso significa que 
nenhum profissional de educa-
ção terá mais a garantia de ori-
gem em sua escola pelo tempo 
de serviço e que os critérios 
pedagógicos para a enturmação 
não farão mais sentido em nos-
sas unidades. Além disso, Victer 
quer estabelecer uma disputa entre as escolas para 
garantirem o maior número de matrículas possível. 
As escolas que não se adequarem a esta nova con-
cepção “meritocrática” serão fechadas. O desespero 
entre docentes, com necessidade de trabalhar em 
duas ou mais escolas com sua matrícula, chegará ao 
extremo, ao jogar unicamente sobre as costas da ca-
tegoria a responsabilidade pela evasão escolar. 

Precisamos organizar a categoria por escola, ele-
gendo representantes em todas elas, garantir a reto-
mada da formação política dessa vanguarda de luta e 
preparar nossa intervenção nos locais de trabalho e 
nas ruas. Desta vez, nossos desafios são ainda mais 
complexos, pois exigem que toda a comunidade es-
colar seja convocada para este enfrentamento.  Será 
necessário que estudantes e responsáveis também 
sejam chamadas/os para a luta pela escola pública 
estadual democrática e de qualidade social que que-
remos. É urgente a preparação de forma articulada 
com a comunidade escolar e os meninos e meninas 
que ocuparam as escolas no ano passado de uma 
Greve Geral da Educação! FORA VICTER!

2.2 - A MAIOR REDE DE EDUCAÇÃO 
DA AMÉRICA LATINA NA CIDADE PÓS-

OLÍMPICA, SEM IDENTIDADE CULTURAL E 
PEDAGÓGICA 

O governo municipal de Marcelo Crivella não 
mostrou nenhuma diferenciação com a velha polí-
tica. Com a desculpa de ter encontrado um déficit 
de R$ 3,2 bilhões no orçamento, intenciona fazer a 
contrarreforma da previdência, aposta nas Parcerias 
Público-Privadas e usa de austeridade para retirar os 
direitos dos servidores sem mexer com os privilégios 
dos empresários. O Previ-Rio ficou sem comando 
por mais de dois meses, mesmo passando por uma 
grave crise institucional, resultando no corte dos be-
nefícios dos servidores municipais devido à acefalia. 
A falta de investimento nesta cidade “desencantada” 
agrava a precarização de serviços básicos, como os 
de saúde e educação. Crivella que não respeita a pró-

pria cultura do povo, cortando o fomento a projetos 
culturais e ao carnaval, coloca um coronel tortura-
dor da Polícia Militar e criador da divisão de elite 
do Bope na Secretaria Ordem Pública e, para co-
mandar a Subsecretaria de Inclusão Produtiva, uma 
pessoa que defendeu em sua página no Facebook a 
morte de presidiários e prisão perpétua para crian-
ças. A Prefeitura tenta aprovar lei para transformar 

a Guarda Municipal em uma 
versão municipal da Polícia Mi-
litar, aumentando a repressão e 
violência contra trabalhadores. 
Temos na cidade um cenário 
de incertezas em que a violên-
cia tira vidas dentro das escolas 
municipais e, como resposta, o 
prefeito diz que vai blindar não 
só os muros do seu palácio, mas 
também os muros das escolas. 

Na Secretaria de Educação, César Benjamim segue 
com o staff que acabou com a educação do Rio de 
Janeiro, perpetuando a lógica da política “meritocrá-
tica” de Claudia Costin e Eduardo Paes. Continu-
amos com os projetos privatizantes que retiram a 
autonomia pedagógica, fazem dos profissionais de 
educação meros repassadores de conteúdo e redi-
reciona dinheiro público para institutos e funda-
ções.  Uma educação baseada em cartilhas com as 
quais pretendem enquadrar a todos como se não 
existissem diferenças cruciais entre a realidade 
de cada aluna/o e entre as comunidades escola-
res, não respeitando aquilo que é muito caro para 
todas/os as/os educadoras/es, a sua autonomia pe-
dagógica.

Não temos resposta para o terço de atividades 
extraclasse. O Secretário de 
Educação não reconhece esse 
importante direito dos profis-
sionais de educação, manten-
do a lógica do tempo de aula 
como hora-relógio. Seguimos 
com políticas educacionais in-
clusivas que só excluem mais e 
mais estudantes com deficiên-
cia. Para esse estudante, deve-
ria ser oferecido um mediador 
com formação em pedagogia 
e concursado, que realizasse a 
interface com o ambiente e o 
professor, visando a qualidade 
de seu processo educacional, 
salas de recursos com materiais adequados e equi-
pe multidisciplinar. A total ausência de uma política 
para os jovens acima de 15 anos (EJA) faz com que 
esses estudantes fiquem sem perspectivas e muitos, 
analfabetos funcionais. Observamos vários prédios 
escolares inaugurados sem a menor infraestrutura 
para funcionar e com falta de profissionais. Na edu-
cação infantil, muitas auxiliares de Educação Infantil 
continuam fazendo dupla função, já que substituem 
os professores quando existe carência desses. Ao 

mesmo tempo, concursados aprovados continuam 
à espera das convocações há anos. Escolas seguem 
sem porteiras/os e merendeiras/os, sem quaisquer 
condições de trabalho, levando não só a insegurança 
para dentro da comunidade escolar, como fazendo 
desta um local de adoecimento. Continuamos vendo 
o impacto da reestruturação. Muitos profissionais de 
educação perdendo a sua origem e sem nenhum de-
bate com as comunidades escolares. O Plano de Car-
reira que temos é um engodo. Queremos um Plano 
de Cargos e Salários unificado, pelo qual todos sejam 
valorizados por tempo de serviço e formação, com 
data-base e paridade para os aposentados. Que seja 
instituído 1/3 de atividades extraclasse como direito, 
inclusive já reconhecido pela Justiça (que instituiu o 
prazo de aplicação até 2016). Até hoje, a Prefeitura 
ignora e não efetiva a atividade extraclasse. Temos 
que lutar por uma escola democrática, onde a dire-
ção seja eleita diretamente pela comunidade escolar 
e esta seja a responsável por debater o seu projeto 
político-pedagógico embasado em sua realidade e 
demandas. Que a avaliação não seja um método de 
aumentar a disputa entre as/os educadoras/es, ba-
seada em índices e metas, mas que seja uma etapa 
do debate da comunidade escolar na reflexão sobre 
onde e como a escola tem que melhorar.  

Uma coordenação da capital 
forte é necessária 

Defendemos a proporcionalidade qualificada 
como concepção de direção e organização do sindi-
cato. Defendemos também, que ao fim da eleição do 
SEPE, quando cada chapa for escolher os cargos que 
gostariam de ocupar na direção (de acordo com o 

percentual de votação alcança-
do), deve-se ter em mente que 
quem ocupa cargo na Coordena-
ção da Capital (são 9 membros) 
deve ter matrícula (ativa ou apo-
sentada) na Rede Municipal do 
Rio e, em caso de ter licença sin-
dical, que essa licença seja utili-
zada para a militância na Capital. 
Cada chapa já deve ter o compro-
metimento e a responsabilidade 
com a luta das/os profissionais 
da educação na Capital do Rio. A 
Coordenação da Capital precisa 
realizar encontros periódicos de 
articulação com as direções das 

nove regionais, promovendo atividades de formação 
e cultura e visitas às escolas. Defendemos assim, 
um fortalecimento da Coordenação da Capital: 
que a Coordenação assuma, em diálogo com 
as Regionais e a Coordenação-Geral do SEPE 
Central, a direção cotidiana, em todos os senti-
dos, da luta da Rede Municipal do Rio. A Direção 
Colegiada Estadual deve manter sua responsabilidade 
sobre a Rede Municipal do Rio, porém, no cotidiano 
que se intercala entre as reuniões periódicas da Dire-

Será necessário que 
estudantes e responsáveis 
também sejam chamadas/
os para a luta pela escola 

pública estadual democrática 
e de qualidade social que 

queremos.

Uma educação baseada 
em cartilhas com as quais 
pretendem enquadrar a 

todos como se não existissem 
diferenças cruciais entre a 
realidade de cada aluna/o 
e entre as comunidades 

escolares, não respeitando 
aquilo que é muito caro para 

todas/os as/os educadoras/es, a 
sua autonomia pedagógica.
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ção, a Coordenação da Capital passaria a responder 
pela luta da Capital.

2.3 - MAIS DO MESMO GOVERNO 
FEDERAL SE ESPALHA PELOS MUNICÍPIOS 

Como se fosse uma “cartilha”, o projeto de des-
monte dos serviços públicos, 
no cenário de crise financeira 
no qual só surgem soluções 
com retiradas de direitos con-
quistados com muita luta, é 
executado, desde o fim de 
2016, em diferentes muni-
cípios do Estado. Niterói, 
São Gonçalo, Barra Mansa, 
Belford Roxo, Nova Iguaçu, 
Magé, Cabo Frio, Duque de 
Caxias, Volta Redonda, Valença, Itaguaí, Itatiaia e 
vários outros municípios, em diferentes momentos, 
estiveram em greve e mobilizações contra os ataques 
à categoria. Aumento de alíquota previdenciária, 
contratos e terceirizações, retirada ou congelamento 
de planos de carreira, negação de concursos, corte de 
direitos, piora nas condições de trabalho, etc. O mais 
recente ataque (até o fechamento desta tese) aconte-
ceu no município de Duque de Caxias, onde o prefeito 
Washington Reis (PMDB) mandou uma mensagem 
à Câmara de Vereadores para retirar dos professores 
o Plano de Carreira conquistado através da luta da 
categoria e em vigência há mais de 20 anos. Os pro-
fissionais da educação se mobilizaram e ocuparam a 
Câmara Municipal, com o objetivo de barrar o projeto 
do prefeito. Infelizmente, com ajuda da truculência 
das forças policiais, os vereadores presentes votaram 
em apenas dez minutos a proposta do governo da ci-
dade. DEFENDEMOS QUE A COORDENAÇÃO 
DO INTERIOR TAMBÉM SEJA FORTALECIDA 
e organize encontros periódicos com as direções dos 
núcleos locais, articulando as lutas e desenvolvendo 
projetos de formação e cultura e visitas às escolas dos 
diferentes municípios do Estado.

2.4 - FAETEC 

Os profissionais da educação da Rede FAETEC 
têm sido vítimas de imensos ataques às suas condi-
ções de vida e trabalho. Foram literalmente abando-
nados pelo sindicato que construíram, tomado por 
uma burocracia sindical corrupta e autoritária, que 
destruiu a ferramenta de luta coletiva, que se tornou 
imprestável e irrecuperável. Por outro lado, o SEPE 
sempre se filiou ao movimento que defende a liber-
dade e pluralidade de concepções e organizações 
sindicais, oposta à estrutura sindical varguista, cor-
porativa, burocrática, vertical e artificialmente unifi-
cada. Defendemos a solidariedade ao movimento dos 
profissionais da educação da FAETEC que pleiteiam 
sua refiliação ao SEPE, como categoria. Não defen-
demos apenas a filiação democrática.  Defendemos 
que o SEPE se postule e lute para se tornar nova-

mente o sindicato de todos os profissionais da edu-
cação básica do estado do Rio de Janeiro, incluindo os 
colegas da FAETEC. Defendemos que o SEPE abra 
seu quadro social aos educadores da FAETEC; que 
a partir de 2018 o SEPE lidere a campanha salarial 
específica da FAETEC, que se postule a representar 
os colegas da FAETEC perante os governos e tam-

bém juridicamente, que lidere 
suas greves, que percorra todas as 
escolas e unidades da FAETEC 
filiando a categoria e construindo 
a organização sindical por local de 
trabalho. 

Para fortalecer esta luta, de-
fendemos que no âmbito da Dire-
ção Estadual do SEPE seja criada 
a Coordenação da Educação Téc-
nica Estadual, similar à Coorde-

nação da Capital, do Interior, Secretaria de Funcio-
nários e Secretaria de Aposentados, para especializar 
a organização da luta e a representação sindical dos 
profissionais da educação da FAETEC.

2.5 - APOSENTADOS/AS, SIM! 
 “Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome” 

(Gente, Álbum Bicho, Caetano Veloso, 1977)

Darcy Ribeiro dizia: “não há crise na educação, 
ela é um projeto estrategicamente elaborado para os 
usuários da escola pública, no Brasil, a classe tra-
balhadora”. Já estava difícil com pagamento… O 
que já era uma saga e nem sempre bem resolvida, 
conseguiu ficar ainda pior. A aposentadoria especial, 
plenamente justificada pelo atendimento quase in-
dividual e cotidiano a estudantes que muitos de nós 
fizemos por 25 anos ou mais, era saudavelmente 
preconizado pelos órgãos de saúde do trabalhador. 
Com FHC, perdemos, com a justificativa que quem 
ainda não tinha 48 anos de idade (quem entrou com 
18 anos de idade, em 25 anos de trabalho, comple-
tava 43) poderia trabalhar mais um pouco. Não era 
engano, já era covardia e perversidade. O magistério 
demanda energia que desgasta, principalmente nas 
condições que ainda vivemos: escassez de funcio-
nários, de equipe pedagógica, 
de materiais, de estrutura física 
nos prédios. Toda uma geração 
de concursados em 1978 per-
deu a aposentadoria aos 48 anos 
de idade com a (contra) refor-
ma da previdência de Lula, que 
empurrou nossa idade mínima 
de aposentadoria para 50 anos. 
Mais uma vez, covardia, perver-
sidade e perseguição. Não livra-
ram nem alfabetizadores com duas matrículas e com 
25 anos de trabalho. Ainda houve uma emenda que 
vinculava o direito à aposentadoria a 10 anos na últi-
ma função – o que prejudicou muitos profissionais 
que necessitaram migrar para função. Novamente, 
covardia, perversidade, perseguição e muita estra-

tégia, para impedir aposentadoria. Não podemos 
esquecer que, no município do Rio de Janeiro, em 
1989, tivemos o ganho judicial da famigerada Lei 
1.016 que repunha ganhos perdidos com um gatilho 
de equiparação salarial, devido à inflação monstruosa 
daqueles tempos.  A lei mandou que se pagasse em 
dias letivos a serem contados para a aposentadoria 
-317 dias. Nunca precisamos que fossem contados 
(pois tínhamos que ter idade) e nunca recebemos. 
E agora, toda uma geração que resistiu, estudou, se 
aperfeiçoou, fez novos concursos, mudou de função, 
sobreviveu e conseguiu se aposentar, NÃO RECEBE 
SEUS PROVENTOS.

 Somos os aposentados mais novos… mais an-
tigos… aqueles que defenderam e mantiveram a 
escola, ainda pública, até hoje, que construíram o 
SEPE e os planos de carreira vigentes. Nos dias de 
hoje vivemos ameaçados por mortes por infarto, tris-
teza e abandono; abrigo em casa de parentes ou ami-
gos; arrastando cestas básicas pela cidade; morando 
em abrigos, adoecendo por falta de remédios ou ali-
mentação; saída da própria casa para morar com ou-
tros; vendendo algum patrimônio. O atraso e falta de 
pagamento, geram juros e mais juros, com os quais 
só os bancos lucram, com empréstimos e cheques 
especiais. Podemos nos sentar, cansar? Nos entre-
gar ou nos esconder? NÃO! APESAR DE TUDO, 
CONTRA TUDO E SOBRETUDO... VIVER É 
PARTICIPAR! APOSENTADOS/AS, SIM! INATI-
VOS/AS, NUNCA! Para essa efetiva participação, é 
preciso: a organização das Secretarias de Aposenta-
dos com aposentados de verdade; reuniões mensais 
de aposentados/as em núcleos e regionais; garantia 
da presença, voz e voto nos Conselhos Deliberativos; 
e garantia de representação de cada coletivo de apo-
sentadas/os dos núcleos e regionais na reunião men-
sal do Coletivo Estadual no SEPE Central.

2.6 - 30 ANOS DE UNIFICAÇÃO 
A conversa chegou na cozinha e em todos 
os espaços da escola. Somos todas e todos 

educadoras/es!

A aplicação da cartilha de contrarreformas ultrali-
berais atinge em cheio os funcio-
nários das escolas: MERENDEI-
RAS, PORTEIROS, AGENTES 
EDUCADORES, SECRETÁ-
RIAS e ANIMADORES CUL-
TURAIS. Ou seja, todos aqueles 
que há 30 anos fazem parte dos 
quadros de filiados e direções do 
SEPE, porque acreditamos que 
a escola é construída por todos 
os profissionais que nela traba-

lham e por isso os funcionários devem estar juntos no 
Sindicato. A todo custo, os governos querem dividir e 
desmobilizar nossas lutas específicas, acabar com elas. 
Entretanto, temos muitas vitórias das quais nos or-
gulhamos.  As 30 horas já foram conquistadas na 
Rede Estadual (precisamos lutar pela inclusão 

Defendemos que o SEPE se 
postule e lute para se tornar 
novamente o sindicato de 
todos os profissionais da 

educação básica do estado do 
Rio de Janeiro, incluindo os 

colegas da FAETEC.

Somos os aposentados mais 
novos… mais antigos… 
aqueles que defenderam 
e mantiveram a escola, 

ainda pública, até hoje, que 
construíram o SEPE e os 

planos de carreira vigentes.



TESES GERAIS - PÁGINA 46

dos inspetores de alunos nessa conquista) e a 
mobilização na Rede Municipal do Rio continua 
forte. A greve municipal vitoriosa de 2013 conquistou 
um aumento real para o quadro de merendeiras, além 
da incorporação da gratificação complementar, pois 
elas recebiam abaixo do salário mínimo. Por outro 
lado, continuamos na luta pelo enquadramento por 
formação das AEI, pela retirada deste grupo do quadro 
de apoio. Em Niterói, numa greve também em 2013, 
as merendeiras e auxiliares de serviços gerais conquis-
taram o adicional de insalubridade. A terceirização do 
setor de funcionários prejudica 
tanto os funcionários, como a 
qualidade do trabalho por eles 
exercida, já que os terceiriza-
dos não recebem em dia e a 
insegurança de estar no mês 
seguinte empregados aterrori-
za qualquer trabalhador. Os animadores culturais 
da Rede Estadual dão exemplo de resistência e 
brigam pela manutenção de seu segmento no qua-
dro de funcionários e para que seja definitivamen-
te regularizada sua situação. Reafirmamos aqui a 
nossa defesa pelo plano de carreira unificado para 
todos os profissionais da educação. Defendemos 
a reorganização das Secretarias de Funcionários 
com funcionários de verdade; reuniões mensais 
de funcionários em núcleos e regionais; garantia 
da presença, voz e voto nos Conselhos Delibera-
tivos; e garantia de representação de cada coletivo 
de funcionários dos núcleos e regionais na reunião 
mensal do Coletivo Estadual no SEPE Central.

PELO FORTALECIMENTO DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES

No ano de 2010 foi aprovada a Lei nº 12.244, que 
dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas 
instituições de ensino do país. A lei determina que 
as entidades mantenedoras das escolas privadas e os 
responsáveis pelas redes públicas de ensino teriam 
o prazo de dez anos para implantar bibliotecas em 
suas escolas. Passando-se quase oito anos, constata-
-se que há poucas ações para o cumprimento da lei. 
Compreendemos uma biblioteca escolar bem es-
truturada e equipada pode se transformar em for-
te aliada no processo ensino-aprendizagem, pois é 
o espaço onde se propicia o acesso à informação e 
o conhecimento, estimulando o pensamento crítico 
e práticas  cidadãs. Identificamos a necessidade de 
uma política pública mais efetiva como a criação do 
Sistema de Bibliotecas Escolares que garanta recur-
sos e a presença do profissional em cada biblioteca 
como assegura a Leis 4.084, de 30 de junho de 1962 
e 9674, de 25 de junho de 1998. No Rio de Janei-
ro, o deputado Flavio Serafini (PSOL) apresentou 
à ALERJ o Projeto de Lei Nº 597/2015, que insti-
tui o Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares do 
Estado do Rio de Janeiro (SEBE-RJ), com objetivo 
de integrar as bibliotecas escolares da rede pública. 
Precisamos de muita mobilização das comunidades 

escolares, do SEPE e pressão social ampla para con-
seguir garantir a efetivação de ações do poder pú-
blico que mantenham e fortaleçam a biblioteca e o 
bibliotecário nas escolas.

3 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O sistema educacional brasileiro sempre foi divi-
dido na perspectiva de classes sociais, com as marcas 
da desigualdade de um capitalismo escravocrata, ra-
cista, machista e LGBTfóbico. Das múltiplas lutas 

populares e sindicais dos pro-
fissionais da educação, emergi-
ram conquistas como a demo-
cratização do acesso à educação 
básica, a profissionalização das 
carreiras, todas as conquistas 
de valorização salarial e me-

lhores condições de trabalho, a lei contra o assédio 
moral 12.250/06 e as leis afirmativas fundamentais 
como as leis 10.639 e 11.645, que tornam obrigatório 
o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira 
e indígena; e os sistemas de cotas no ensino superior 
e serviço público. Mas continuamos a vivenciar po-
líticas de desmontes que precarizam e privatizam a 
educação pública. Extinguir a escola pública como 
espaço de contra hegemonia é um projeto estratégi-
co da burguesia. Observamos o avanço conservador, 
capitaneado por setores de direita com projetos de 
lei como o “Escola Sem Partido” e contra a suposta 
“Ideologia de Gênero”. Na verdade, esses projetos 
procuram amordaçar a escola, perseguir profissio-
nais da educação e estudantes para sufocar as possi-
bilidades e projetos de formação crítica sobre o sis-
tema capitalista e de combate ao racismo, machismo 
e LGBTfobia.

 A proposta pedagógica da escola deve combater 
as opressões e não reproduzir preconceitos e violên-
cias contra mulheres, negras e negros, indígenas e 
LGBT’s. Projetos como a contrarreforma do ensino 
médio visam ajustar o sistema público de educação 
em uma perspectiva fragmentária e instrumental, 
retomando e aprofundando a concepção dualista de 
escola que separa os destinos de crianças e jovens 
em três caminhos: a formação genérica para abaste-
cimento do mercado flexível de trabalho, a formação 
técnica para um grupo menor, e a formação superior 
para uma elite restrita, fazendo com que os filhos 
da classe trabalhadora percam o acesso universal à 
escola pública e, quando muito, consigam servir de 
mera reposição de mão de obra barata para o merca-
do de trabalho. 

Ao mesmo tempo que observamos o avanço do 
capital na imposição de políticas educacionais que 
contrariam os interesses históricos da classe tra-
balhadora, observamos o recuo da luta contra he-
gemônica neste terreno a partir do SEPE. Há uma 
profunda desarticulação, na categoria, de um projeto 
alternativo de educação que possamos apresentar 
em nossas lutas sindicais. A ausência deste projeto 
cobra preços, como, por exemplo, o não aproveita-

mento de espaços abertos por greves e lutas históri-
cas como a de 2016 para apresentar nossas alternati-
vas, para conquistar mais.

A greve de 2016, junto com a luta dos estudantes, 
abalou o sistema de meritocracia da Rede Estadual. O 
que construímos no lugar? E, no vácuo da nossa atu-
ação, o desgoverno de Pezão e Victer se articula para 
retomar a ofensiva também neste terreno. Esta situ-
ação precisa ser superada. O SEPE como um espaço 
formador da categoria precisa ser retomado! É preciso 
construir um projeto alternativo de educação pública, 
gratuita, laica, inclusiva e emancipatória para todas e 
todos. Nossa tese não se propõe a ser um “guia” da 
escola que queremos. Propomos que o SEPE retome, 
por exemplo, a realização das CONFERÊNCIAS 
DE EDUCAÇÃO JÁ EM 2019 como espaços em 
que possamos construir, coletivamente e democrati-
camente, um novo projeto de educação para a nossa 
luta. EDUCAR PARA TRANSFORMAR!

Defendemos, também, a concretização de um espa-
ço permanente de pesquisa e estudos. A CRIAÇÃO DA 
ESCOLA DE FORMAÇÃO e a revitalização do CEN-
TRO DE MEMÓRIA se fazem necessárias e urgentes.

3.1- Propostas para o PLANO DE LUTAS

Retomar a campanha “Fechar escolas é crime”. 
Manter a luta pelos 10% do PIB para a edu-
cação pública já.  Organizar a greve nacional da 
educação. Lutar pela data-base das redes estadual 
e municipais. Pela eleição direta das diretoras/
es das escolas com garantia da participação de 
toda a comunidade escolar. Implementar a esco-
la de formação do SEPE. Fim da política da meri-
tocracia mercadológica e contra a privatização 
da educação pública.  Pela autonomia pedagógica 
e verbas públicas somente para as escolas públicas. 
Pelo cumprimento da lei nº 11738/2008 em re-
lação ao 1/3 de planejamento. Pela melhoria das 
condições físicas e estruturais das escolas e constru-
ção de novas unidades educacionais. Concurso pú-
blico para todas as funções exercidas nas esco-
las, pelo fim da carência de profissionais nas 
unidades escolares. Fim das terceirizações e dos 
convênios com fundações, ONGS e OSs. Parida-
de, com integralidade, para os/as aposentados/
as. Reforçar a campanha “não é minha função não 
faço”. Limite de 20 alunos nas séries iniciais e 
25 nas demais séries.  Campanha para o aumento 
real dos salários. Volta da grade curricular para 
30 tempos, com o direito de ter aulas de mais 
de uma língua estrangeira por ano e a garantia 
de ter linguagens artísticas em todos os anos. 
Aumento de investimento dos governos munici-
pais e estaduais na educação, ultrapassando o limi-
te mínimo de 25% do orçamento sem a inclusão do 
FUNDEB. Garantia para formação no horário 
de trabalho para todos os profissionais de edu-
cação. Fim da polivalência e da certificação. Manu-
tenção das classes especiais e sala de recursos, 
com mobiliário adequado para alunos com 

Reafirmamos aqui a nossa 
defesa pelo plano de carreira 

unificado para todos os 
profissionais da educação.
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deficiência. Garantia de equipe multidisciplinar 
concursada para cada 300 alunos matriculados nas 
UEs. Pela ampliação, gradativa e com garantia 
de qualidade no processo de aprendizagem, 
do horário de permanência dos alunos nas es-
colas, pela educação integral em horário inte-
gral. Garantir a possibilidade da utilização da licen-
ça especial em qualquer época, não só um ano antes 
da aposentadoria. Licença 
remunerada para estudos. 
Contra a perda de origem por 
motivo de licença médica e/ou 
paralisações e greves. Remoção 
só com concurso Planos de 
carreira unificados, garan-
tida a paridade por forma-
ção. Efetivação dos animado-
res culturais, reconhecendo-os 
como integrantes do quadro 
de educação. “Uma matrí-
cula, uma escola”. Transfor-
mação do cargo de merendeira 
em cozinheira e melhoria das 
condições de trabalho das cozi-
nheiras. Nenhuma disciplina 
com menos de dois tempos. Artes, Sociologia 
e Filosofia em todos os anos do ensino médio. 
Pela equiparação salarial, pelo fim das distor-
ções hora/aula. Pelo fortalecimento e autonomia 
dos grêmios estudantis e conselhos escolares. Reto-
mar a campanha “assédio moral é crime”. Não 
à escola da mordaça, pela educação crítica e eman-
cipatória. Pelo combate ao racismo, machismo 
e LGBTfobia nas escolas. Pelo cumprimento das 
leis afirmativas 10.639 e 11.645. Pelo cumprimen-
to com qualidade da lei da biblioteca escolar 
12.244/10. Rearticular o FEDEP (Fórum Estadual 
em Defesa da Escola Pública), construindo uma po-
lítica unificada com os profissionais de educação (da 
educação básica, escolas técnicas e universidades), 
os estudantes e o movimento social organizado, que 
se contraponha ao PNE (plano nacional de educa-
ção) e seja referência de resistência para todos os 
municípios e outros estados.

4 - ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E 
ORGANIZAÇÃO DO SEPE

POR UM SEPE FORTE, REPRESENTATIVO 
E INDEPENDENTE, RADICALMENTE 

DEMOCRÁTICO E COM REGRAS ANTI-
BUROCRÁTICAS, ÁGIL E EFICIENTE NA 

DEFESA DE NOSSOS DIREITOS
Vivemos, ao longo dessa última gestão, tentando 

acertar e fazer cumprir as regras que foram criadas 
para o bom funcionamento de um sindicato demo-
crático, representativo, independente de governos e 
autônomo em relação aos partidos políticos. Precisa-
mos avançar mantendo as regras anti burocráticas e 
tornando o SEPE cada vez mais forte nessa conjun-
tura de crise. Defendemos a reorganização do De-

partamento Jurídico para que ele se torne mais ágil 
e eficiente para dar conta da crescente demanda da 
nossa categoria e em defesa de nossos direitos dian-
te dos ataques dos governos. Defendemos que haja 
um planejamento coletivo de trabalho e orçamentá-
rio para organizar todas as secretarias. Bem como, 
fortalecer as Secretarias de Combate à Discrimina-
ção Racial e de Gênero e Combate à Homofobia para 

tocar a luta contra as opressões 
com a estrutura e autonomia 
necessária tanto no SEPE Cen-
tral, quanto nos núcleos e re-
gionais. Defendemos também a 
reorganização da Secretaria de 
Imprensa, investindo em novas 
tecnologias e mídias para socia-
lizar melhor as nossas lutas e 
ações para o conjunto da cate-
goria e sociedade em geral. Para 
que nesses 40 anos de existên-
cia o sindicato continue tendo 
como palavra de ordem: “O 
SEPE SOMOS NÓS, NOSSA 
FORÇA E NOSSA VOZ! ”, 
destacamos os pontos que con-

sideramos relevante para esse debate:

a) Proporcionalidade qualificada e limite de 
mandatos-licenças

A incorporação de uma nova geração de ativistas 
às nossas lutas, com suas virtudes e limites, certe-
zas e desconfianças, será tanto mais sólida quanto 
mais o Sindicato oferecer espaços de participação, 
decisão e poder compartilhado. Neste sentido, a ma-
nutenção da proporcionalidade qualificada adquire 
um aspecto estratégico. A pluralidade de ideias na 
direção do SEPE garante a representação direta da 
vontade da categoria em todos os lugares do esta-
do onde nosso Sindicato possui trabalho organiza-
do. Da mesma forma, neste momento da vida do 
SEPE, o limite de mandatos/licenças sindicais nas 
instâncias de direção, é uma necessária e importan-
te salvaguarda anti burocrática.  Entendemos que, 
para aperfeiçoar o funcionamento democrático 
e plural do Sindicato, preci-
samos valorizar e estimular, 
estatutariamente, a renovação 
dos quadros dirigentes, tomar 
todas as medidas preventivas 
possíveis contra o risco de 
acomodação burocrática das 
nossas direções eleitas. Por 
isso, defendemos a manutenção 
das modificações no Estatuto 
do SEPE/RJ que determinem a 
limitação de dois mandatos consecutivos para per-
manência de um militante em uma mesma instância 
das nossas direções sindicais (Direção Estadual e 
Direções de Núcleo/ Regional). Nada impede que, 
depois de transcorrido um mandato ausente desta 
instância, o referido militante possa voltar à dire-

ção (com a limitação de dois mandatos seguidos). 
Também consideramos que a utilização das licenças 
sindicais deve ter a mesma limitação, com seu uso 
restrito a dois mandatos consecutivos. Por fim, de-
fendemos que essas proposições de limite de man-
datos/licenças aprovadas no último Congresso sejam 
confirmadas para que possam ser aplicadas já, com 
efeito retroativo. Esta proposta se insere no Capítulo 
III, 1º parágrafo do artigo 32 e no parágrafo único do 
artigo 40.

b) Associados/as FORA DE REDE

No artigo 4º do Capítulo II (do quadro social do 
SEPE) propomos inserir o parágrafo 4º onde espe-
cificará que o profissional comprovadamente fora da 
rede pública, mas que comprovadamente é profis-
sional de educação deve no período máximo de 03 
(três anos) buscar matrícula na rede pública. Em 
caso contrário, findo este período, ele/a se afastará 
dos quadros associados do sindicato. No artigo 6º do 
Capítulo II, no item II- onde lê-se: provisórios - os 
estudantes da área de educação: acrescentar: “e pro-
fissionais fora de Rede”. No artigo 64 do Capítulo V 
(das eleições), no item IV – acrescentar que o Fora 
de REDE deverá comprovar moradia e vínculo pro-
fissional.

4.1- REORGANIZAÇÃO E 
CONCEPÇÃO SINDICAL

Concepção sindical e fundo 
de greve/mobilizações

Somos um Sindicato que é contrário à manu-
tenção financeira vinculada ao imposto sindical. O 
SEPE se sustenta com a contribuição voluntária dos 
seus associados, diferentemente da maioria dos sin-
dicatos que dependem do imposto sindical. Além 
disso, o SEPE teve um grande avanço organizacional 
e democrático ao longo da década de 1990, quando 
implantamos o colegiado na direção sindical, com o 
fim do presidencialismo e a adoção da proporcionali-
dade nas direções estadual e locais. Acreditamos que 
foi muito positiva a superação da majoritariedade, 
porque isto contribuiu de forma significativa para 

desenvolver uma organização 
cujo espaço sindical é plural e 
distinto, e infelizmente bem 
minoritário, diante da situação 
da grande maioria dos sindica-
tos brasileiros existentes. Des-
de junho de 2013, está aberta 
uma nova etapa na luta política 
no Brasil. Uma nova geração 
surgiu disposta a lutar. Rara 
oportunidade de renovar, oxige-

nar, trazer sangue novo para o sindicato. Um dos de-
veres das gerações mais experientes de militantes é 
justamente abrir espaços para a máxima renovação. 
Frente a este quadro de tantas possibilidades, uma 
parcela de militantes pode concluir que a tarefa mais 
importante para o SEPE é retornar a um modelo sin-

Entendemos que, para 
aperfeiçoar o funcionamento 

democrático e plural do 
Sindicato, precisamos valorizar 
e estimular, estatutariamente, 

a renovação dos quadros 
dirigentes, tomar todas as 

medidas preventivas possíveis 
contra o risco de acomodação 

burocrática das nossas 
direções eleitas.

Precisamos entender 
que uma diretoria eleita 
proporcionalmente tem 
a responsabilidade de um 

trabalho coletivo e o desafio de 
unificar diferentes concepções 

e posições.
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dical em que uma maioria eventual exclui vários ou-
tros pensamentos da direção do sindicato. Somos to-
talmente contrários a essa concepção. Defendemos 
intransigentemente a proporcionalidade qualificada, 
que garante a pluralidade dirigente. O SEPE, PARA 
SER AINDA MAIS FORTE, TEM QUE RADICA-
LIZAR O MODELOS DE DEMOCRATIZAÇÃO 
PELA BASE. Elegemos direções proporcionais, 
enquanto a maioria dos dirigentes sindicais é elei-
ta majoritariamente. Somos perfeitos? Obviamente 
que não. Mas também  precisamos entender que 
uma diretoria eleita proporcionalmente tem a 
responsabilidade de um trabalho coletivo e o 
desafio de unificar diferen-
tes concepções e posições. 
Entretanto, alguns grupos da 
categoria ainda assumem o pa-
pel de “minoria excluída”, dei-
xando de participar do dia-a-dia 
do sindicato, para se dedicar 
apenas a seu projeto específi-
co. Esses projetos particulares 
costumam se apresentar nas 
eleições do SEPE como “opo-
sição”, como se não fizessem parte das direções 
eleitas há várias décadas. Como não constroem seu 
trabalho nas escolas durante a gestão, aproveitam o 
momento eleitoral para se apresentarem como “tá-
buas de salvação” para o SEPE. É o oportunismo de 
quem defende o quanto pior melhor para tirar pro-
veito no processo eleitoral. Precisamos avançar ain-
da mais organizando nosso Sindicato na perspectiva 
permanente de garantir que os espaços democráti-
cos enfrentem os inerentes riscos burocratizantes e 
oportunistas.

Um exemplo que podemos utilizar para ilustrar 
o quanto pode ser positivo combinar as experiências 
de diferentes gerações é atualizar o debate sobre a 
criação do Fundo de Greve que ocorreu no nosso 
último Congresso. Aprovamos a transformação do 
que era antes um Fundo de Reserva em Fundo de 
Greve, ampliando o percentual de reserva orça-
mentária para 10% da arrecadação estadual e das 
redes municipais. Avaliando essa experiência, con-
cluímos que podemos melhorar ainda mais essa 
conquista da organização sindical, ampliando o 
entendimento sobre o Fundo de Greve. Defende-
mos que o Fundo de Greve seja utilizado priorita-
riamente para ajudar os filiados grevistas afetados 
pelo corte de ponto, sendo sua forma regulamen-
tada em Conselho Deliberativo da Rede em Gre-
ve. Mas defendemos que, em casos de suspensão 
do repasse sindical por parte dos governos, os re-
cursos deste Fundo também sirvam para garan-
tir a estrutura do movimento grevista.  Portanto 
propomos que o Congresso do SEPE aprove 
a ampliação das possibilidades de utiliza-
ção do Fundo de Greve, que deve continuar 
sendo alimentado por 10% da arrecadação 
estadual mensal de que possa ser usado em 
atividades indicadas pela direção estadual e 

aprovadas nas assembleias estatutárias. De-
fendemos também que seja deliberação estatutá-
ria que as Direções de Regionais e Núcleos criem 
FUNDOS LOCAIS DE GREVE com regulamen-
tação de alimentação e uso semelhantes. 

Comando de Greve

O compromisso com a base local (núcleos ou 
regionais) é decisivo para o crescimento do nosso 
Sindicato. Cremos que uma das formas de am-
pliar concretamente a participação democrática 
é regulamentar de forma explícita o COMANDO 

DE GREVE, GARANTINDO 
QUE A SUA COMPOSIÇÃO 
E AUTORIDADE SEJAM 
AS MESMAS DO CONSE-
LHO DELIBERATIVO ES-
TADUAL ESTATUTÁRIO 
DURANTE O PERÍODO 
GREVISTA. Nas Regionais da 
Capital e Núcleos Municipais, 
os Comandos de Greve Locais 
devem equivaler aos Conse-

lhos de Representantes de Escolas destas Regio-
nais e Núcleos como reais Conselhos Deliberativos 
Locais. Propomos regulamentar estatutariamente 
essa relação dos Comandos de Greve com as ins-
tâncias estatutárias já existentes e superiores às 
direções eleitas de regionais e núcleos (da mesma 
forma que o Conselho Deliberativo Estadual é su-
perior estatutariamente à di-
reção estadual) e inferiores às 
Assembleias Gerais. Assim, os 
representantes eleitos de cada 
escola serão membros poten-
ciais dos Comandos de Greve 
(que, da mesma forma que o 
Conselho Deliberativo Esta-
dual, terão membros de base, 
além participação das dire-
ções locais correspondentes). 
O caráter colegiado e plural 
das instâncias dirigentes é o 
melhor antídoto para evitar 
práticas autoritárias e desvios 
burocráticos. A responsabili-
dade pelos acertos e erros será 
de todas/os, o compromisso com as lutas é coletivo.

4.2- A REORGANIZAÇÃO DO 
MOVIMENTO SINDICAL

Os problemas gerados pela degeneração da 
CUT provocam bastante polêmica entre os que 
militam no SEPE e em outros sindicatos mais 
combativos e menos burocratizados. Reconhece-
mos a necessidade histórica da reconstituição de 
uma Central Sindical que seja classista, unitária e 
democrática, fundamentada na organização pela 
base, agregando todos setores combativos da clas-

se. No entanto, não consideramos que esse espaço 
esteja constituído. Ao contrário, constatamos que 
há um profundo fracionamento entre os setores 
combativos. As divergências expressam avaliações 
distintas sobre o processo da reorganização do mo-
vimento sindical e, infelizmente, atitudes sectárias e 
auto proclamatórias. O nosso desafio é superar esse 
quadro. Os recentes ataques promovidos por Temer 
e pelo capital contra trabalhadoras e trabalhadores, 
por todo país, mostraram a necessidade da unifica-
ção dos trabalhadores na construção de uma central 
sindical combativa e plural. É urgente a necessidade 
de construir a greve geral, de articular as lutas da ci-
dade e do campo, de unificar o sindicalismo com os 
diversos movimentos sociais, territoriais e de oprimi-
das e oprimidos. Não queremos que este Congresso 
do SEPE se divida, novamente, em uma discussão 
artificial sobre filiação ou não à CSP-Conlutas. 

Há entre os construtores desta TESE com-
panheiros/as que defendem a filiação do SEPE à 
CSP-Conlutas como medida de fortalecimento de 
um importante polo plural de reorganização sindi-
cal nacional, no qual o SEPE atuaria para fortalecer 
a política de retomada do CONCLAT (Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora) e construção 
de um polo superior de reorganização, uma nova 
central sindical unitária, combativa, mais ampla 
e plural. Há também companheiros/as que dese-
jam aprofundar o debate pela base, que pensam 
alternativas e caminhos diferentes da reorganiza-
ção.  Nos unimos na ideia de que o SEPE precisa 

sair do isolamento e lutar pela 
unificação nacional dos setores 
combativos e independentes 
através da retomada do CON-
CLAT, pela construção de uma 
nova central sindical ampla, 
unitária, plural, democrática 
e não aparelhada por um par-
tido político. Nos unificamos 
também na ideia de que cabe 
ao conjunto da categoria a res-
ponsabilidade de acompanhar 
esse debate e, soberanamente, 
deliberar sobre quais os rumos 
devemos seguir. O SEPE não 
deve ficar ao sabor da disputa 
entre “este” ou “aquele” lado 

e, sim, protagonizar uma política que convoque 
todos os “lados” para a superação desse quadro 
fracionado! Existem diversos polos nacionais im-
portantes de reorganização, como a CSP-Conlutas, 
a Intersindical, e outros. A desfiliação do SEPE da 
CUT foi uma decisão tomada por cerca de 20 mil 
filiados por meio de um plebiscito aprovado pelo 
nosso Congresso de 2005, e realizado, em 2006, 
conjuntamente com as eleições para as direções. 
Esse foi, sem dúvida, um exemplar avanço em nos-
sa democracia interna. O debate atual não pode 
ficar restrito aos pequenos grupos de “capas ilu-
minados”, senhores do destino de toda categoria. 

Portanto propomos que o 
Congresso do SEPE aprove a 
ampliação das possibilidades 
de utilização do Fundo de 
Greve, que deve continuar 

sendo alimentado por 10% da 
arrecadação estadual mensal.

Nos unimos na ideia de 
que o SEPE precisa sair 

do isolamento e lutar pela 
unificação nacional dos setores 
combativos e independentes 

através da retomada do 
CONCLAT, pela construção 
de uma nova central sindical 

ampla, unitária, plural, 
democrática e não aparelhada 

por um partido político.
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ADRIANA DE VASCONCELLOS - Professora/VR
ADRIANO SANTOS – Itatiaia
ADRIANA SILVA DE SANTANA - E.M. NS do Pilar, 
D. de Caxias
ANA CAROLINA DE ALMEIDA - E.M. Paulo 
Roberto de Moraes Loureiro e E.M. Elisabeth Lopes 
Cabral, D. de Caxias
ALCEBÍADES TEIXEIRA “BID” – Rio de Janeiro, 
ALESSANDRA MAIA B SARDINHA - C M. P Carlos 
Brandão. C de Macacu
ALICE ALVES FRANCO- Animadora Cultural-CIEP 
165 Brig Sergio Carvalho/RJ
ANDRÉA PEÇANHA, Niterói
ANGELA GIACOMETTI – Aposentada Estado/RJ, 
ANGÉLICA -CIEP 484 Toninho Marques. Volta 
Redonda,
ANGELO SOUZA - C E David Capistrano e C.E. Dr. 
Luciano Pestre - Niterói 
ANNA LÚCIA BENEVIDES- EM.Thomé de Souza/
RJ,
ANTONIO CLAUDIO “TOINHO” – Rio de Janeiro
ÁUREA PEREIRA MACIEL DA Silva - CE Álvaro 
Negromonte Metrô V
AURISTON TORRES – Barra Mansa e Volta 
Redonda
BIANCA AVILA - C. E. Mestre Hiram/Nova Iguaçu,
BISMARCK MENDES – História, Município Rio e 
estado
BRUNO BENTOLILA -E.M. Monteiro Lobato/Nova 
Iguaçu, 
CAMILA ABREU - Colégio M. Professor Carlos 
Brandão  - C de Macacu
CARLA Ma STELLA R DA S CHAVES - EM P Olga 
Teixeira de Oliveira/Caxias
CARLA MACHADO - EM Jardim Nova Era - Nova 
Iguaçu  
CARLA MARTINS COELHO - Professora do CE 
Cizinio Soares Pinto/Niterói, 
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GONÇALVES - 
Ciep 326 P César Pernetta/RJ, CARLOS ALBERTO 
(BETO) – Resende/Barra Mansa, 
CARLOS ALBERTO PIERONI - CIEP 375 Nova 
Iguaçu  
CARLOS BITTENCOURT - Professor de História/
Niterói, 
CAROLINA PINHEIRO - Rede Estadual CEJOTA, 
CAROLINE DE CASTRO – Rio de Janeiro, 
CECÍLIA MATOS - C.E José Leite Lopes (NAVE), 
CIRUZA ALMEIDA Aposentada/VR 
CLAUDIA PAIVA – Rio de Janeiro, 
CLAUDIA REGINA do Nascimento - C E Quintino 
Bocaiúva - Cachoeiras de Macacu
CRISTINE TENUTO - EM Roberto Civita/RJ

Assinam essa tese:

DANIELA DOMENEGHINI - C.E. Alcindo 
Guanabara, Guapimirim 
DANIELE GOMES de Oliveira Peixoto- C M. P 
Carlos Brandão- C de Macacu
DANIELE JARDIM – Magé,
DANIELE MIRANDA Lemos - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão- C de Macacu 
DANILO GEORGES - Professor de História/Niterói,
DAYANNE DE LIMA Pinheiro - E M P. Olga Teixeira 
de Oliveira - D de Caxias
DAYSIANE ALVES DE OLIVEIRA - C.E.Anibal 
Benevolo/Resende, 
DEBORAH JOTTA - C E Amanda Velasco - São 
Gonçalo
DENISE VIEIRA - Aposentada Município/RJ,
DINA FRANCISCA - Colégio M. Professor Carlos 
Brandão- C de Macacu
DIONE LINS – Aposentada/ Rio de Janeiro, 
DOUGLAS SANTOS Bastos- C E Quintino Bocaiúva 
- Cachoeiras de Macacu
EDELZIA MATHIAS MARINHO. CE Celio Barbosa 
Anchite/Pinheiral,
EDIMAR ZAMBRONI JÚNIOR - Barão de Mauá/
Volta Redonda,
EDSON AMARO DE SOUZA - Ciep Brizolão 415 
Miguel de Cervantes/Itaboraí e Escola Municipal 
Luciana Santana Coutinho/Saquarema
ERNESTO GOMES IMBROISI - Rio de Janeiro
ELENICE RIBEIRO Costa - CM. Professor Carlos 
Brandão- C de Macacu
ELIANE PEREIRA EM Francisco de Oliveira/Nova 
Iguaçu
ELIANE MIRANDA, Município, Rio
ELIENE BITENCOURT- Funcionária Voltar Redonda, 
ELIZA MORAIS SIQUEIRA CAMPOS - EE 
municipalizada Leonel de Moura Brizola e CE 
Getúlio Vargas V Redonda e B Mansa,
ERICA PEREIRA MOTA - EM Brigadeiro Nobrega/
Ilha Grande/Angra dos Reis,
EVA DE JESUS – Rio de Janeiro, 
FABIO BARCELOS Sousa - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão- C de Macacu
FABRÍCIA JANAINA DA SILVA TRAJANO - E. M. 
Maximino José Pacheco
FATIMA CRISTINA VAZ PINTO - EM Thomé de 
Souza/RJ, 
FÁTIMA DA CONCEIÇÃO A. KLAYN - E.M. Nísia 
Vilela e CIEP 201 Aarão Steinbruch, D. de Caxias
FILIPE VELOSO ABRAVANEL - Itaguaí e Nova 
Iguaçu,
FLAVIA ANDREA CARNEIRO RODRIGUES – Rio 
de Janeiro
FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA- CEJA Paciência/

Bangu
FRANCELINA ROSA M. DOS SANTOS - E.M. 
Darcy Vargas e E.M. Elisabeth Lopes Cabral, D. de 
Caxias
GILBERTO R. SILVA – Magé, 
GUARACI ANTUNES – Rio de Janeiro, 
GIOVANA PERIL DONEGATTE - Colégio M. 
Professor Carlos Brandão - C de Macacu
GIOVANI MOURA ACETI ALVES - Professor de 
Geografia/Niterói, 
GIRLENE NERI – CEPAR/Niterói, 
GISELLI GONÇALVES Leandro - Colégio M. Pr 
Carlos Brandão- C de Macacu
GLAUCE BRANDÃO- EDI Cidade Lidcii, 
GLAUCIA SOARES da Silva - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão- C de Macacu
GÓRETE ROSA – Aposentada/Rio de Janeiro
HELBIA SANT’ANA B Gonçalves - E M P. Olga 
Teixeira de Oliveira - D de Caxias
HELDER MARCELINO Correia - C E Maria 
ZulTorres e CE Quint Bocaiúva – Macacu
HELENA MEDEIROS- FAETEC, E.M. Barbara Otoni
HÉLIDA GMEINER- Escola Municipal Helena 
Antipoff / Rede M de Niterói
HUGO LEONARDO PEREIRA BORBA - Ciep Julio 
Caruso 299 Santo/VR,
IARA DE MOURA - CM São Francisco de Assis/
Cachoeiras de Macacu,
ILKA NOGUEIRA DOS SANTOS – EM Rosaria 
Trota/RJ, 
ISA MARIA DA SILVA- Barra Mansa, 
IVANETE SILVA -  E.M. Rotary e C.E. Barão de 
Mauá, Duque de Caxias, 
IZABEL FRAUCHES – Aposentada/Volta Redonda, 
IZABELA BELLINI - IE Carmela Dutra e CE João 
Cabral de Melo Neto, 
JACQUELINE LUCIA GUIMARÃES - CE Aurelino 
Leal/Niterói, 
JAILTON TORRES -Creche Mercedes de Oliveira 
Soares - Cachoeiras de Macacu
JANAINA PEREIRA Seabra - C. E. Augusto Cesário 
Diáz André - São Gonçalo
JERÔNIMO PEREIRA VILELA - EE Professor Ismael 
Coutinho – Iepic/Niterói,
JOANA SANTOS DE CARVALHO- AEI-Creche 
Municipal Nova Brasilia/RJ, 
JOEL MORAES – FAETEC Rio de Janeiro/Duque de 
Caxias,
JOELMA DE SOUZA AZEVEDO - Liceu Nilo 
Peçanha/Niterói  
JORGE COSME – Rio de Janeiro, 
JORGE LUIS Claudio Pacifico - E M P. Olga Teixeira 
de Oliveira - D de Caxias

É preciso, desde já, que as propostas e as diversas 
avaliações sejam debatidas em todas as escolas.

“(...) Vamos, caminhando de mãos dadas com a 
alma nova

Viver semeando a liberdade em cada coração
Tenha fé no nosso povo que ele acorda

Tenha fé no nosso povo que ele assusta
(...)
Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade
Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real

Caminhemos pela noite com a esperança
Caminhemos pela noite com a juventude(...)”
        
(Credo, Álbum Clube da Esquina 2, Milton Nas-

cimento e Fernando Brant, 1978)

Coletivo Braços Dados – Trabalhadorxs Anticapitalistas e independentes
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JORGE RICARDO P da Costa - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão- C de Macacu
JORGE SANTANA - Professor de História/São 
Gonçalo,
JOSÉ MUNIZ NAVEGANTES - Aposentado Estado 
e Município/RJ,
JOSÉ RAFAEL DE MELO - IE Prof Manuel Marinho 
Nicolas/V Redonda e Resende,
JOSIANE PEÇANHA - Niterói  
JOSUÉ JOVINO -E M Dra Zilda Arns Neumann/E M 
P Olga T. de Oliveira - Caxias
JUCIARA PEREIRA Rocha Carlos Brandão-  
Professor Carlos Brandão- C de Macacu
JULIANA DA COSTA Santos CM. Professor Carlos 
Brandão- C de Macacu 
JULIANA MAGNO de Carvalho- Escola Estadual 
Cizínio Soares Pinto - Niterói
JUSSARA NUNES – Aposentada/Volta Redonda,
JUSSARA PEREIRA - C E Quintino Bocaiúva - 
Cachoeiras de Macacu
LANDIA DE PAULA – aposentada/ Rio de Janeiro,
LARISSA DA SILVA OLIVEIRA - CE Rubens Farrula/
São João de Meriti, 
LAURENCE DORESTE - EM Rubem Berta e Ciep 
075 Brizolão Jardim Cabuçu/RJ,
LICIA CRISTINA MALAVOTA CASTELLO 
BRANCO – CEPAR/Niterói, 
LIDIANE LOBO – Nova Iguaçu
LIGIA GRAÇA SANTOS FRAGOSO – CE Jeannette 
Manarinno/Aposentada Rede Municipal/RJ.
LIGIA MEFANO, Estado
LORENA AZEVEDO - CM Professor Carlos 
Brandão/C de Macacu
LUANA MAYER - Professora de História/Niterói
LÚCIA FAJARDO - CE. Raul Vidal/Niteroi,
LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS - 
Pedagogo da EM Paulo Freire//Niterói
LUCIENE A. MEDEIROS - CES/ SEEDUC
LUDIMILA PEREIRA de Oliveira - Colégio M. P 
Carlos Brandão- C de Macacu
LUISA TARDEM - CM Professor Carlos Brandão/
Cachoeiras de Macacu,
LUIZ FELIPE – FAETEC 
MARCEL GAVAZZA – Rio de Janeiro, 
MARCELA AUREA - EM Armando Pires/Nova 
Iguaçu 
MARCELO CARVALHO TEIXEIRA -  IEPIC e diretor 
Sepe Niterói, 
MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA - bibliotecário 
da FME- Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo 
Pereira de Macedo/Niterói, 
MARCIA SÉRGIO - Funcionária Volta Redonda, 
MARCORELIO FORTINI DE ANDRADE - CIEP 295 
Glória Roussim G. Pinto/Volta Redonda, MARCO 
CESAR COSTA – Magé, 
MARGARETE MENEZES DE SOUZA – CE 
Almirante Frontin e IESK/RJ,
MARIA DA CONCEIÇÃO “SÃOZINHA” – Volta 
Redonda, 
MARIA DAS DORES MOTTA “DODORA” – 
Aposentada/ Volta Redonda, 
MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELLO “Zezé”- 

Aposentada /Niterói, 
MARIA JOSELMA – Rio de Janeiro,
MARIANA DA SILVA - Colégio M. Professor Carlos 
Brandão  - C de Macacu
MARILENE BARROSO - Colégio M. Professor Carlos 
Brandão  - C de Macacu
MARILENE MAIA - Ciep Padre Paulo/RJ, 
MARINA INÊS NASCIMENTO -CE Gessy Vieira/
Volta Redonda, 
MAURÍCIO MARGALHO - Instituto de Educação 
Clélia Nanci/SG,
MAURICIO RODRIGUES - C. E. Guilherme Briggs/
Niteró,
MAURO SÉRGIO DIAS MOTTA – Saquarema, 
MICHELLE PARANHOS - EM Leonel de Moura 
Brizola/ Nova Iguaçu, 
MILENA MARCELA D. P Schettini  -E M P. Olga 
Teixeira de Oliveira - D de Caxias
MILNER Fernandes Roque da Silva - C E Quintino 
Bocaiúva - Cachoeiras de Macacu
MIRIAN DA SILVA CARDOSO - CIEP 189 Valdylio 
Villas Boa/São João de Meriti,
MONICA APARECIDA DA SILVA - EM Dulce 
Raunhetti/Nova Iguaçu
MÔNICA P. ROSA - E.M. Mariana Nunes Passos e 
E.M. Weguellin, D. de Caxias
NAIR SCHOCAIR – Aposentada/Volta Redonda, 
NAZARÉ JUSTINO- Aposentada/VR,
NÍVEA OURA MARTINS - CE André Maurois/RJ,
PALOMA GOMES – Rio de Janeiro, 
PATRICIA PELETEIRO - Colégio M. Professor Carlos 
Brandão  - C de Macacu
PAULO GOMES COUTINHO – Rio de Janeiro, 
PAULO SOUZA “PAULINHO” – Campos e Rio de 
Janeiro, 
PRISCILLA MARQUES - Liceu Nilo Peçanha/Niterói,
QUESIA RODRIGUES FRAZÃO - Niterói,
RAFAEL NUNES – Rio de Janeiro 
RAFAELA NUNES DE LUZ SILVA - CE Jeannette 
Manarinno/RJ,
RAQUEL DA SILVA Gomes- C E Quintino Bocaiúva - 
Cachoeiras de Macacu
RAUL DE ALMEIDA SANTOS – Volta Redonda,
REJANE MACHADO - Niterói, 
RENAN FERREIRA - Professor Sociologia/Niterói,
RENATA BRAGA - C E Quintino Bocaiúva - 
Cachoeiras de Macacu
RENATA CARDOSO LAURIA - EMaestro Heitor 
Villa-Lobos,Ilha da Conceição/Niterói ,
RENATA MACEDO MAIA DA SILVA - Aposentada 
SME/ RJ e Faetec, 
RICARDO DE SOUZA SILVA– Miguel Pereira, 
RICARDO PEREIRA “RICARDINHO” –Rio de 
Janeiro,
ROBSON WELLINGTON – Niterói, 
RODOLFO UHLMANN - CM Professor Carlos 
Brandão/Cachoeiras de Macacu,
RODRIGO DIAS TEIXEIRA - EE. M. Barão/São 
Gonçalo , 
ROGÉRIO ALIMANDRO – Rio de Janeiro,
ROGERIO CARMO EM Janir Clementino/Nova 
Iguaçu, 

RONALDO CORDEIRO DE SOUZA - CM Professor 
Carlos Brandão/C de Macacu, ROSANA REZENDE- 
E.M. Pace e É.M. Oswaldo Cruz,
ROSEMARY ERASMO -PEF- E.M Pace/RJ,
 ROSILENE ALMEIDA – Rio de Janeiro,
ROSILENE CUNHA - Escola Municipal Engenheiro 
Elias Farhat - C de Macacu
SAMANTA PEREIRA EM.Jardim Nova Era- Nova 
Iguaçu, 
SAULO DIAS MOTTA - Professor de Geografia/
Niterói, 
SÉRGIO LUIZ ROSENDO - E.M. Darcy Ribeiro/SG, 
SERGIO PAULO AURNHEIMER FILHO – Rio de 
Janeiro, 
SHEILA TEIXEIRA – Rio de Janeiro,
SILVIA CRISTINA CUNHA - Barra Mansa, 
SILVIO DE CARVALHO Reis Junior - Colégio M. P 
Carlos Brandão  - C de Macacu
SIRLEY ANTUNES – Saquarema/Silva Jardim, 
SOLANGE ALVES GONÇALVES - AEI- Creche 
Municipal Nova Brasilia/RJ, 
SOLANGE MARINHO - CM Professor Carlos 
Brandão/Cachoeiras de Macacu, 
SOLANGE MARINS ELECTO – CE Baltazar 
Bernardino/Niterói,
SUELEN dos Santos de Souza - Colégio M. 
Professor Carlos Brandão  - C de Macacu
TATIANE NOGUEIRA - ISERJ (Faetec)/RJ , 
TELMA CASTRO - Cetep Teresópolis/Faetec, 
TERESA CRISTINA Duarte Alves - E M P. Olga 
Teixeira de Oliveira - D de Caxias
TERESA FÉ DA CRUZ SOARES- Aposentada 
Estadual/RJ e SME/ RJ, 
THAIS MARTINS – Quatis, 
THIAGO DA SILVA MORAIS - CE Antônio 
Francisco Leal/RJ,
TÚLIO MOTTA - Professor de Física/Niterói, 
VAGNER MONTEBELLO RODRIGUES, EM 
Fernando de Azevedo/RJ,
VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA - 
E.M. Francisco de Oliveira - Nova Iguaçu,
VANESSA VALLE da Silva - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão  - C de Macacu
VERA PACHECO- Escola Municipal Anísio Teixeira 
- Rede Municipal de Niterói
VERACI ALIMANDRO – Aposentada/Rio de 
Janeiro, 
VICTOR HUGO CORREIA DUBA - CE Souza 
Soares/Niterói, 
VINICIUS CODEÇO - Professor de Sociologia/
Niterói, 
VITÓRIA PERES MATTOS - CIEP 394 Vereador 
Candido Neto/Nova Iguaçu
VIVIANE IGNACIO Rosa Cortez - C E Rubens 
Farrula - São João de Meriti
VIVIANE RAMOS -  Escola Municipal Levi 
Carneiro/ Rede Municipal de Niterói
WÃNIA - CE Amazonas
WALACE MIRRA Quintanilha - Colégio M. 
Professor Carlos Brandão  - C de Macacu
XÊNIA SIMÃO Niedke - Colégio M. Professor 
Carlos Brandão  - C de Macacu
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Tese8
TESE DA REDE AUTÔNOMA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO (R.A.L.E.)

15º CONGRESSO DO SEPE – RJ – 2017

PELA DEMOCRACIA DIRETA E UM 
SINDICATO FEDERADO NO SEPE-RJ

1. APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO

Somos um coletivo de educadores e educadoras 
anticapitalistas, contrários a toda e qualquer rela-
ção de produção que gere opressão e desigualdades 
econômicas e sociais. Atuamos nas redes municipal, 
estadual, federal e em trabalhos de educação popu-
lar, junto a movimentos sociais em diferentes locais. 
Buscamos construir um movimento social, com forte 
atuação nos sindicatos de profissionais da educação, 
voltado para a construção de uma educação pública 
libertadora. Não possuímos vínculos partidários e 
muitos menos utilizamos as estratégias criadas por 
partidos políticos para gerenciar e dirigir os sindica-
tos como referências de organização sindical. 

No modo de produção capitalista, a educação 
está indissociável à dinâmica do trabalho, voltada 
para abastecer um mercado de trabalho explorador 
da mão de obra não qualificada. Tem por objetivo 
atender oportunamente os interesses de empresas 
nacionais e internacionais, que visam gastar o míni-
mo com salários de seus empregados e lucrar o má-
ximo com um mercado consumidor cada vez mais 
estimulado pelos meios de comunicação.

Compreendemos a educação como um conjun-
to de processos, formais e informais, de socialização 
de indivíduos. Entendemos que a educação pública 
é uma importante ferramenta para a construção de 
uma nova sociedade, horizontal, justa, com partici-
pação direta dos cidadãos nas decisões políticas e 
econômicas que deveriam reger nossa sociedade. A 
educação pública voltada para a classe trabalhadora 
necessariamente deve ser uma importante ferra-
menta de análise da sociedade capitalista e de seus 
estratégicos sistemas de ensino público e privado. 
As políticas educacionais são um importante refe-
rencial para a discussão e entendimento dos graves 
problemas da educação que enfrentamos em nosso 
cotidiano pedagógico. 

 Acreditamos que a luta por uma sociedade 
emancipada está atrelada à luta direta por direitos 
e melhorias para a classe trabalhadora. No entanto 
nosso objetivo principal é um mundo novo. Assim 

compreendemos a necessidade de análise da crise 
de representatividade pela qual o SEPE está passan-
do nos últimos anos. Para refletirmos sobre a decre-
pitude da representação sindical, vivenciada pelos 
trabalhadores da educação no Estado e Município do 
Rio de Janeiro, é preciso entendermos como as con-
junturas internacional e nacional influenciam direta 
ou indiretamente a educação pública. 

2. CONJUNTURA INTERNACIONAL 
E NACIONAL

O fluxo de capital especulativo, dinamizado pelo 
encurtamento do mundo em função das supressões 
das fronteiras econômicas, a fluidez nas transfe-
rências instantâneas de recursos, promovidas pe-
las grandes corporações e investidores, a ilusão da 
participação popular através do voto eleitoral, acom-
panhados de violenta repressão governamental, fra-
giliza e inviabiliza a tentativa de trabalhadores de 
entender e atuar nas decisões políticas e econômicas 
do mundo em que vivem. 

Em momentos de crise, de um canto ao outro do 
mundo, mercados sofrem injeções estratosféricas de 
capitais que evaporam e assim diluem as perdas da-
queles que concentram a riqueza – a burguesia, os 
ricos, os empresários, e até mesmo o Estado. Nesse 
contexto, como é de se esperar, os acordos espúrios, 
as conexões políticas, esquemas bilionários de des-
vio de verbas públicas, as negociatas dos que estão 
no andar de cima, acompanham, viabilizam e for-
talecem o processo de concentração financeira nas 
mãos da burguesia e empobrecimento da maior par-
te da população mundial. 

Mesmo naqueles países em que se imaginava um 
capitalismo sem crises, homogêneo e sem contra-
dições, no qual o “fim de história” era propagado, 
parecem hoje em dia sofrer os mesmos males da 
dinâmica de apropriação do Capital, sofrendo com 
as alianças das classes dominantes com os agentes 
políticos e seus tentáculos nos três poderes da de-
mocracia clássica. 

A capacidade do grande capital de instrumen-

talizar a sociedade para manter inalterado o status 
quo parece estar em amplo processo de desenvolvi-
mento, basta observar o avanço e a sofisticação dos 
aparatos de repressão e controle das populações. Até 
mesmo a informação, vitaminada pela capilarida-
de virtual, ultrapassa sua característica meramente 
lúdica, de entretenimento, e ganha uma roupagem 
inteiramente mercantil. De igual forma, a realização 
dos megaeventos internacionais, adornados pelos 
ditos “legados”, tenta encobrir as reais intenções 
das grandes corporações, que não é outro senão o 
lucro extraído dos trabalhadores. Constatamos esse 
processo em toda parte do mundo. 

A Grécia, seduzida pelo canto do cisne da mu-
dança gentrificadora, também implementada em 
Barcelona, hoje sucumbe, extorquida pelos países 
e grandes corporações da Europa Ocidental. Lem-
bremos dos ataques aos trabalhadores dos setores 
públicos, aposentados e camadas mais fragilizadas 
da sociedade grega. Vale ressaltar que os campos 
progressistas, com suas atuações dentro do sistema, 
não parecem dar conta do imenso trabalho que é 
enfrentar a austeridade imposta pela Alemanha e a 
União Europeia. 

Mesmo quando há questionamentos, investiga-
ções e denúncias de setores mais independentes 
da sociedade, estes não são suficientes para frear a 
ganância de governos e empresas. A África do Sul, 
por exemplo, sediou a Copa do Mundo de 2010 eri-
gindo estádios nababescos em um país com proble-
mas econômicos, políticos e sociais intensificados 
por instabilidades internas. Num país com futebol 
incipiente, as grandes corporações midiáticas, de 
engenharia e financeiras lucraram valores até hoje 
indecifráveis. Nos braços da população trabalhadora, 
resta o aumento do custo de vida e a perda de direi-
tos dos trabalhadores. Bairros inteiros ficaram sem 
luz para alimentar a energia de estádios (atualmente 
“elefantes brancos”) em dias de jogos. Embora al-
guns operadores destas transações até tenham sofri-
do algumas sanções e perdido alguns de seus cargos, 
os grandes conglomerados e o grande capital conti-
nuarão com este modo de operação.
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No Brasil, esse ajuste fiscal veio acompanhado da 
realização de megaeventos. No Rio de Janeiro acon-
teceram o Pan-Americano em 2007, Copa das Con-
federações em 2013, Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) em 2013, alguns jogos da Copa do Mundo em 
2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Os próximos 
megaeventos estão programados para a Rússia, sob 
fortes alegações de manipulação da escolha através 
de pagamentos ilegais; e Catar, com construções de 
estádios climatizados no meio do deserto feitos por 
mãos de trabalhadores estrangeiros asiáticos, em re-
gime análogo a escravidão. 

Na Espanha, a crise da bolha imobiliária de 2008, 
estimulada pela aliança especulativa dos setores do 
grande capital espanhol e alemão, dizimou o traba-
lhador. No oportunismo característico do braço eco-
nômico e político das classes abastadas, os ataques 
ao sistema de bem-estar social reverberaram a sanha 
daqueles cujos palácios mantiveram seus refestela-
dos banquetes. 

A indignação das famílias pobres, dos aposenta-
dos e trabalhadores desempregados, que viram seus 
lares confiscados por bancos, levou a manifestações 
homéricas, a uma situação político-partidária inu-
sitada e ao mesmo tempo contraditória. Na medida 
em que esse quadro não contemplou a perspectiva da 
classe trabalhadora, pois não viabilizou um governo 
representativo dos anseios populares, a expectativa 
de reversão das nefastas reformas aprovadas, dentre 
elas a trabalhista, foi frustrada. Este é o modelo que 
atualmente atinge as trabalhadoras e trabalhadores 
no Brasil. 

 A brutalidade das forças que exercem o mo-
nopólio da violência do Estado está na ordem do dia. 
A rotina esmagadora contra a população negra teve 
repercussão mundial com os contínuos assassinatos 
de jovens afro-americanos por policiais estaduni-
denses. Mesmo durante o governo Obama, não hou-
ve, por parte do aparelho político, soluções para di-
rimir o extermínio do povo negro. Pelo contrário, as 
taxas de violência continuam em ascensão e a eleição 
de Trump ocasionou o recrudescimento de organi-
zações fascistas e sectárias. Entretanto, setores autô-
nomos continuam a se organizar no enfrentamento 
ao grande capital, com ações diretas como as do dia 
de sua posse, e no embate contra as crescentes mar-
chas de caráter fascista, toleradas pela democracia 
representativa e seus partidos políticos.

As manifestações em favor das vidas da popula-
ção afro-americana e contra a brutalidade policial, 
intitulada Black Lives Matter, se alastraram pelos 
Estados Unidos, suscitando debate e questiona-
mentos na sociedade estadunidense, repercutindo 
pelo mundo. Em algumas cidades, a espontaneida-
de era um fator inovador, de modo que as forças de 
repressão, acuadas, nada podiam fazer. Novamente, 
nenhum setor da democracia representativa conse-
guiu expressar a revolta mais articulada ou organizar 
qualquer mudança por dentro do sistema.

Mais do que nunca, é importante relembrar dos 
ataques contra a organização e conscientização dos 

trabalhadores da educação na sociedade. Há tentati-
vas de controle da atuação dos trabalhadores da edu-
cação em larga escala ao redor do mundo. Órgãos de 
fiscalização de governos estimulam denúncias de 
educadores considerados “subversivos” nos EUA. 
Trabalhadores da educação foram encarcerados em 
massa no início do ano letivo na Turquia, acusados 
de serem colaboradores do Partido dos Trabalhado-
res do Curdistão, o PKK. Propostas de mudanças 
nos currículos escolares turcos com a supressão do 
ensino da teoria da evolução dão o tom do ataque à 
liberdade de ensino e docência. Professores sírios 
eram decapitados pelos grupos do Daesh (Estado 
Islâmico) nos territórios ocupados se não se sub-
metessem aos seus ditames, que incluíam a privati-
zação das escolas de ensino básico, além de severas 
restrições quanto a gênero e laicidade. Estes educa-
dores, quando da retomada dos territórios, sofriam 
novamente perseguições por colaboracionismo. 

No Brasil, o famigerado projeto de lei “Escola 
sem Partido”, que de apartidário nada possui, busca 
circunscrever a escola dentro dos moldes represso-
res do aparelho estatal, numa lógica denuncista e vi-
gilante da atuação docente.

Nunca poderemos esquecer de Ayotzinapa e os 
43 normalistas assassinados pelas forças de repres-
são mexicanas com participação dos políticos da 
cidade, e até hoje desaparecidos. A repressão tem 
uma causa explícita: a consciência e compreensão 
de classe social de que o regime de democracia re-
presentativa é incompatível com os desejos de liber-
dade e igualdade dos trabalhadores. Vem do México 
também os belos exemplos advindos dos territórios 
autônomos de Chiapas e  suas escolas rebeldes.

Como sabemos, só a luta muda a vida, e esse pa-
norama exposto nas linhas acima não vem sem seus 
anteparos e antíteses. Grande parte, se não a tota-
lidade, das soluções para a crise da Islândia veio da 
negação do povo em delegar pleno poder à democra-
cia representativa. Ao tomar as rédeas de seu futuro, 
o povo islandês rejeita a cartilha da União Europeia 
e das grandes corporações. Com democracia direta, 
decisões coletivas e participação efetiva nas delibe-
rações políticas, a autonomia irrompe no horizonte 
como possibilidade real de organização social. 

Exárchia, bairro da capital grega, tem sido exem-
plo de luta em busca da construção de uma socie-
dade agregadora e autônoma, que propicie ao povo 
uma vida sem opressões. Do papel de resistência aos 
ataques repressores do Estado após os Jogos Olímpi-
cos de Atenas, ao embate contra a perda de direitos, 
Exárchia dá seu exemplo na prática: recebe refu-
giados, presta assistência social e organiza serviços 
abandonados pelo Estado, como hospitais e escolas, 
estabelecendo relação de apoio mútuo e autogestão, 
enfrentando as facções fascistas do Aurora Dourada 
e a capitulação do Syriza à Alemanha e à União Eu-
ropeia.

A agenda neoliberal comandada a nível inter-
nacional por órgãos como Banco Mundial, Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Banco Internacio-

nal para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
dentre outros, e articulada dentro e pelos Estados, 
é central para entendermos o motivo pelo qual em 
diversos países acontecem reformas com o intuito 
de fortalecer o arrocho salarial e a perda de direitos 
conquistados pela classe trabalhadora a nível global 
e local. 

É importante reforçar que as conquistas por di-
reitos da classe trabalhadora foram arrancadas ao 
longo da história por meio de ações diretas, mobili-
zações de diversas categorias, solidariedade de clas-
se entre sindicatos, trabalhadores em greve e movi-
mentos sociais em geral. 

No Brasil após 2013, depois das gigantescas mar-
chas e protestos pelo país que ficaram conhecidas 
como Jornadas de Junho, é cada vez mais evidente 
a existência de uma crise de representatividade re-
ferente à política institucional, onde partidos políti-
cos de diversas ideologias estão a cada ano que passa 
sendo mais questionados por sua real representação 
na democracia que (não) vivemos. Um exemplo é o 
crescimento do número de votos nulos, brancos e 
abstenções nas últimas eleições. 

3. CONJUNTURA DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Após anos sem uma mobilização maciça, a rede 
municipal do Rio de Janeiro deflagrou uma greve 
de grande adesão no ano de 2013. Foram 77 dias 
de luta (de 8 de agosto a 24 de outubro) contra a 
precarização do ensino público municipal, tercei-
rização de serviços e contra o plano de metas do 
governo Eduardo Paes e sua secretária de educação 
Claudia Costin. 

Foi uma greve de massas, com fechamento de 
quase 100% das escolas. As Jornadas de Junho, o 
intenso levante popular daquele mês histórico, per-
maneceu firme, de pé, até aquele outubro de 2013, 
onde tivemos diversas manifestações públicas de 
insatisfações contra a situação em que os trabalha-
dores municipais da educação se encontravam. Al-
cançamos algumas conquistas, principalmente a 
retomada da capacidade de mobilização da rede mu-
nicipal quando convocada a lutar, comprovando que 
um sindicalismo revolucionário se faz necessário nas 
formas de atuar do SEPE e que sua estrutura precisa 
ser modificada. 

A batalha da Câmara Municipal no dia de vota-
ção do plano de carreira do funcionalismo público 
municipal, o 15 de Outubro, quando 64 ativistas 
foram presos ao final do dia, deixou bem claro que 
os servidores não estavam ali para fazer figuração. 
Os vereadores, protegidos por grades e portões 
trancados para impossibilitar a entrada dos traba-
lhadores da educação na Câmara, contaram com 
intensivo aparato militar, impedindo que o povo to-
masse aquele estabelecimento que supostamente 
representa a democracia.

 Lamentavelmente, a direção sindical buro-
cratizada e distante da base lutou pelo fim da gre-
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ve em diversos momentos, dando enfim desfecho 
àquele belo ano de lutas encaminhando sua suspen-
são – não sem polêmicas – no dia 24 de outubro de 
2013. 

Ainda que com profunda sensação de vitória 
frente às lutas travadas, a greve de 2013 terminou 
com perseguições políticas a trabalhadores da edu-
cação. A falta de respostas propositivas por parte do 
governo municipal e o entendimento de que a ação 
do sindicato deveria mudar terminou por ocasionar 
a continuidade do movimento em 2014, quando no 
dia 7 de maio foi decidido dar prosseguimento às 
lutas, deflagrando uma nova greve no dia 12 do mes-
mo mês. Os “acordos” do SEPE com o governo não 
tinham sido cumpridos em, junto a isso, havia um 
sentimento de “revanchismo” da base radicalizada 
da categoria, que aderiu em massa ao novo calen-
dário de lutas. Se, por um lado, não com o número 
expressivo de grevistas do ano anterior, por outro, de 
forma contundentemente combativa. 

A esta altura, na rede municipal o sistema 3.0 já 
havia sido implementado, um sistema online de lan-
çamento de presenças, notas e conteúdos. Este mo-
delo, utilizado em diversas redes privadas e públicas 
(inclusive estadual, com o Conexão Professor), é a 
forma privilegiada de controle estatístico dos alunos, 
contribuindo para a conformação de dados que, en-
tre outras funcionalidades de controle e vigilância, 
servem de base para o IDEB, avaliação que segue o 
modelo antipedagógico do PISA, estabelecido pela 
hegemonia neoliberal da OCDE. 

Ao contrário do Conexão Professor, para o qual 
existe uma deliberação sindical contrária a seu uso 
– ainda que a ação proposta pelo SEPE na primeira 
instância da justiça tenha sido derrotada, continua-
mos a boicotar de forma política –, na rede municipal 
não vimos o mesmo empenho e o 3.0 segue vigen-
te, com relativo “sucesso” nas escolas que possuem 
internet wifi e netbooks disponíveis. Nas que não 
possuem, assim como no estado, os professores têm 
executado dupla função de trabalho, lançando notas 
em papel e, depois, tendo que lançá-las online no 
3.0. Isso demanda tempo do professor, que não vê 
seu 1/3 de planejamento cumprido pela secretaria 
municipal de educação, como determina a lei. 

Na rede municipal nos vemos envolvidos com 
ainda outro modo de precarização e terceirização 
do ensino: a implementação nas escolas do proje-
to “Acelera” (dividido em ciclos que vão do funda-
mental I ao fundamental II). Este projeto, na época 
“apoiado” pela Fundação Roberto Marinho (FRM, 
hoje este projeto se encontra nas mãos da prefeitu-
ra), era avaliado por esta organização, que aplicava 
provas, fornecia DVDs dos anos 80 e 90 do telecurso 
1º grau (que é voltado para adultos, e não para crian-
ças e adolescentes do município, além de totalmente 
ultrapassados), “livros didáticos” resumidos suspei-
tíssimos e, ainda pior, com um único professor elen-
cado pra lecionar todas as disciplinas (atraídos pela 
“dupla”, onde podem melhorar seu salário), sendo 
este julgado e avaliado constantemente pela FRM. 

Neste projeto, ainda em prática, os alunos con-
siderados indesejados pela escola (repetentes e/ou 
ditos com defasagem idade/série) passam a receber 
aulas precárias em módulos (dois por ano) com o 
objetivo de os formarem o mais rápido possível. O 
que, numa lógica capitalista de modelo educacional, 
favorece a formação limitada de mão de obra para o 
mercado de trabalho, pois quanto maior o número 
de trabalhadores pouco especializados disponíveis, 
maior a concorrência entre eles e menor o salário.

As(os) profissionais de educação do primeiro 
segmento do ensino fundamental da rede munici-
pal vem perdendo toda sua autonomia pedagógica 
ao longo dos últimos anos, sendo esta intensificada 
a partir da gestão de Eduardo Paes até nossos dias. 
As  Administrações não cumprem as leis previs-
tas sequer na LDB ou na Constituição Federal, e 
desrespeitam toda sorte de acordos feitos entre a 
entidade representante dos trabalhadores da edu-
cação (SEPE) e as secretarias de governo. As(os) 
professoras(es) do primeiro segmento do ensino 
fundamental sofrem com a falta de recursos peda-
gógicos, excesso de serviços burocráticos e assédio 
moral entre outros absurdos decorrentes da negli-
gência do município com a educação.

A precarização é constatada a olhos nus e vista até 
mesmo em sua superfície. Um dos maiores proble-
mas a que estão submetidos as(os) professoras(es) 
de primeiro segmento é a falta de material pedagó-
gico básico para realização de um trabalho de quali-
dade que dê aos educandos a base necessária para 
recepção de conceitos fundamentais à formação ci-
dadã, como preconizada pela Lei nº: 8.069/1990 (Es-
tatuto da Criança e do Adolescente) – trivial, porém 
revelador, como sequer a própria legalidade estatal é 
cumprida pelo próprio “Estado de Direito”.

Nos primeiros anos do ensino fundamental, o 
aprendizado se dá de forma lúdica, e, para isso, é 
imprescindível a utilização de materiais que permi-
tam a realização dessas tarefas. Como se não bastas-
se a escassez de material, a péssima qualidade das 
apostilas também dificulta o fazer pedagógico da(o) 
professora(o), haja vista os inúmeros erros encon-
trados nos cadernos pedagógicos, textos fragmenta-
dos, atividades engessadas que impedem o aprendi-
zado com autonomia e, consequentemente, diverge 
da proposta de uma educação para cidadania.

Como se não bastasse a precarização desses re-
cursos, o excesso de serviços burocráticos, como 
planejamentos anuais, semestrais, reavaliações bi-
mestrais, preenchimento de diários de classe, rela-
tórios de alunos, além do já mencionado Escola 3.0, 
sobrecarregam os e as educadoras do chão da esco-
la. A bem da verdade, esses serviços visam apenas 
a satisfação de interesses da prefeitura, mascarando 
resultados e transferindo para as(os) profissionais 
toda a responsabilidade dos fracassos no processo 
de aprendizagem dos educandos. Para darem con-
ta dessa demanda, além de sofrerem assédio moral 
por parte das direções das unidades escolares e das 
coordenadorias, profissionais acabam impedidos de 

planejar verdadeiramente suas aulas, prejudicando a 
qualidade do ensino.

O descaso com a educação por parte da prefei-
tura, não para por aí. O descumprimento de leis na-
cionais e municipais, bem como dos acordos feitos 
com a categoria através do SEPE, é mais uma forma 
de impedir o êxito da educação pública. É comum o 
descumprimento de leis como, por exemplo, o in-
ciso III do artigo 205 da Constituição Federal que 
garante “o atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”. Desse modo, a inclusão 
desses representa uma farsa para a sociedade. 

Ao mesmo tempo, existe uma inclusão formal e 
uma exclusão velada. 

Sob o mesmo ponto de vista, o 1/3 de plane-
jamento, previsto no art. 2, parágrafo 4 da Lei n. 
11.738/2008, não é respeitado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação, ferindo ainda o artigo 3º, inciso 
VII da LDB, que garante a “valorização do profissio-
nal da educação escolar” reduzindo o êxito na quali-
dade do ensino. 

A apostilização da rede é hoje um fato com o em-
prego generalizado de “cadernos de resumos” dis-
tribuídos em todas as escolas. Além de indicar um 
duplo gasto da Secretaria de Educação com mate-
riais didáticos (pois as escolas da rede municipal não 
deixaram de receber milhões de livros didáticos en-
viados pelo MEC), as apostilas também servem para 
“padronizar o ensino” nas disciplinas de Ciências, 
Matemática e Português, considerados pela OCDE 
disciplinas básicas para um trabalhador formal exe-
cutar seus serviços no Brasil (e em todo o mundo, 
modificando-se apenas a língua nacional, já que se-
gue os critérios do PISA). As provas bimestrais da 
prefeitura, que servem como uma das principais 
formas de avaliação do IDEB nas escolas, seguem o 
que está estabelecido nestas apostilas. Isso impede 
o professor destas matérias praticar sua autonomia 
pedagógica em sala de aula, já que as escolas pre-
cisam bater a “meta” do IDEB para conquistar um 
14º salário (que neste ano de 2017 deixou de existir 
com a gestão Crivella na prefeitura do Rio, gerando 
certa “revolta” na categoria proletarizada, não absor-
vida pelos setores sindicais engessados das direções 
do SEPE). 

Quando se trata de livros escolhidos pelo MEC, 
vale ainda ressaltar que tais livros fazem parte do 
PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). An-
tes de chegar às escolas para serem escolhidos pelo 
corpo docente, os livros passam por um sistema de 
triagem de quesitos técnicos e físicos estabelecidos 
pelo edital. Após tal triagem, realizada pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 
os livros passam por uma avaliação pedagógica reali-
zada por especialistas de cada área de conhecimento.

É a meritocracia estabelecida na rede tendo 
como “pano de fundo” uma real precarização do 
ensino, com seus sistemas de ciclos, aprovação au-
tomática “disfarçada” de conceitos (I, R, B ou MB) 
e continuidade de um método engessador das maté-
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rias consideradas essenciais (Português, Ciências e 
Matemática), que precisam seguir suas “apostilas”, 
limitando a prática pedagógica. 

Cabe salientar que as apostilas de História e Ge-
ografia deixaram de existir no ano de 2014, já que 
estes professores, costumeiramente mais comba-
tivos, boicotavam estes libretos, impedindo, assim, 
que houvesse provas bimestrais da prefeitura destas 
matérias.. 

Ainda assim, na área de inglês, os professores 
raramente podem utilizar os livros aprovados pelo 
PNLD, pois recebem semestralmente os livros pro-
duzidos pela Learning Factory, editora de livros que 
pertence à empresa Cultura Inglesa. Sabe-se que 
em 2014 a prefeitura realizou um contrato milio-
nário com a Cultura Inglesa, que não só fornece os 
livros de inglês ao município, como também realiza 
capacitações semestrais para professores de inglês 
dentro das próprias sedes. Sendo assim, os pro-
fessores são obrigados a sujeitar-se a capacitações 
resultantes de parcerias público privadas que nada 
contemplam a realidade pedagógica da rede pública. 

Na rede municipal também há “eleições diretas” 
para diretores mas com candidatos pré-estabeleci-
dos pela secretaria municipal de ensino. Os grêmios 
estudantis são em sua maioria cooptados pela dire-
ção, o que impede os discentes de lutarem por seus 
interesses de uma forma mais contundente contra a 
situação crítica das escolas. Em face disso, presen-
ciamos uma categoria que adormeceu após a greve 
de 2014, com uma durabilidade menor (terminou 
em 27 de junho), e que foi duramente açoitada pelo 
governo de Eduardo Paes, sofrendo descontos ab-
surdos em seus contracheques. Muitos destes pro-
fessores, até o ano de 2016 ainda recebiam descontos 
desta época, o que resultaria, infelizmente, no afas-
tamento de diversos docentes combativos da luta 
nos anos subsequentes. 

A greve de 2014, que tinha por meta causar im-
pacto frente ao ano de Copa do Mundo realizado no 
Brasil, sofreu duros ataques com a prisão de 23 ati-
vistas nas vésperas da final, que aconteceria no Rio 
de Janeiro. Entre os presos, 3 professores da rede 
estadual extremamente combativos que ainda hoje 
respondem por esta arbitrariedade imposta por uma 
instituição imperialista que faturou bilhões com a 
Copa (FIFA) e com um governo federal que aceitou 
estas condições criminalizando manifestantes e em-
prestando sua Força Nacional para auxiliar o governo 
estadual do Rio de Janeiro em sua violência repres-
sora contra as insatisfações populares (governos es-
tes que eram aliados na época). Esta Copa, a Copa 
da vergonha, não ficará marcada apenas pelo incrível 
7 a 1 aplicado pela Alemanha em pleno estádio do 
Mineirão mas pela arbitrária prisão de 23 trabalha-
dores e estudantes que estavam lutando por direitos 
e contra a exclusão social que aquela competição re-
presentava e tudo o mais que tinha em torno de si. As 
lideranças político empresariais, ou estão presos, ou 
respondendo a processos por desvio e favorecimento 
ilícito de bilhões de reais dos cofres públicos.

Em 2015, a rede municipal, temerosa e ainda so-
frendo duros descontos referentes à greve de 2014, 
estagnou-se; não sem lutas, mas sem um movimento 
paredista que destoasse do senso comum de silencio-
sa revolta. Tal como na rede estadual, os golpes gover-
namentais foram sendo desferidos, e, diante de um 
sindicato aparelhado e inerte, o reflexo na categoria 
se deu com a mera “satisfação” com o salário sendo 
recebido em dia. Foi assim ao longo do ano das Olim-
píadas e, agora, no oitavo mês de 2017 e com um novo 
prefeito, a situação só tende a piorar, com ameaças de 
cortes inclusive entre pensionistas e, posteriormente 
aposentados do serviço público municipal. Até chega-
rem aos da ativa. Não se pode esquecer que foi exata-
mente assim que os ataques contra a classe trabalha-
dora se iniciaram no funcionalismo público estadual. 

Enquanto o “legado” olímpico afunda na inexis-
tência, os ataques se perpetuam também contra os 
terceirizados e servidores da rede municipal de saúde. 

Acusações são feitas contra o ex-prefeito Eduardo 
Paes que em nada resultam, pois ele se encontra nos 
EUA desfrutando de vida luxuosa; anúncios da atual 
prefeitura de déficits no Previ-Rio na faixa de 2,6 bi-
lhões de reais são propagados na imprensa como num 
roteiro nacional de uma mentira que é contada mil 
vezes até tornar-se verdade. É imperioso que a rede 
municipal do Rio de Janeiro desperte para a possibi-
lidade de futuros ataques. É preciso preparar-se. É 
necessária maior ação do sindicato nas redes muni-
cipais de ensino.         

Propostas para a Rede Municipal de Educa-
ção do Rio de Janeiro:

- Fim do sexto ano experimental;
- Afastamento imediato de todas as empre-

sas terceirizadas que possuem ligação com a 
Secretaria Municipal de Ensino;

- Extinção das provas bimestrais e elimina-
ção dos “conceitos”, que nada mais são que 
aprovações automáticas disfarçadas;

- Concurso público para todos os segmen-
tos de trabalhadores das escolas;

- Fim do Projeto Acelera e suas derivações em 
parceria com empresas privadas nas escolas;

- Salas de leitura com bibliotecários con-
cursados;

- Fim dos ciclos;
- 1/3 de planejamento para todos as(os) 

educadoras(es);
- Equiparação salarial entre 40, 30, 22/5 e 16 

horas;
- Limite de alunos por turma (10 nas sé-

ries iniciais, subindo gradativamente pra 15 
no sexto ano, 20 no sétimo, 25 no oitavo e 30 no 
nono ano).

4. CONJUNTURA DA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO

O ano de 2009 representou um marco para a Se-
cretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. 

Após o Estado da Copa e das Olimpíadas obter a 
penúltima colocação no sistema de ranqueamento 
nacional do IDEB – Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica criado em 2007, um processo de 
reestruturação da rede é delineado em parceria com 
diversas empresas que expandiram a sua atuação para 
o campo educacional, dentre elas destacadamente a 
empresa Falconi Consultores de Resultados. 

Custando cerca de R$20.379.899,00, segundo 
dados do Portal da Transparência do Governo, a 
consultoria junto a esta empresa foi responsável por 
implantar na rede pública estadual um sistema de 
gerenciamento que envolveu: a confecção de um 
Plano de Metas para a educação; um sistema de bo-
nificações por resultados, resultados como estímulo 
positivo para os trabalhadores que melhor se confor-
massem a nova proposta educacional; a definição da 
meritocracia como valor a ser proliferado, inclusive 
através dos processos seletivos internos, que fortale-
ceram a estratificação da nossa categoria de acordo 
com preceitos de mercado. 

A definição de um currículo mínimo, o fortaleci-
mento de sistemas online de gestão da informação, 
como o sistema Conexão Educação (que garante 
rapidez nas tomadas de decisão da SEEDUC e per-
mite a política de otimizações de turmas, turnos e 
escolas), a criação de um índice de medição próprio 
do estado, o IDERJ e o IDERJINHO (adequados a 
metodologia IDEB e PISA-Programa Internacional 
da Avaliação de Alunos), acompanhados da criação 
de avaliações externas que supostamente mediriam 
a qualidade da educação, como o SAERJ e o SAER-
JINHO (que somam custos para elaboração no valor 
de R$33.614.3903,25, no período final de 2009 a iní-
cio de 2016), e a criação de programas para corre-
ção de distorção idade-série, como o programa Au-
tonomia desenvolvido em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho, e que custou ao estado cerca de 
R$11.294.462,00, de 2010 a 2013, em compra de ma-
teriais do “Telecurso 2000” são exemplos de aplica-
ção desta política meritocrática. 

Fundamentalmente, essa parceria rendeu um 
sistema de gestão para o chão das escolas que ficou 
pouco conhecido da categoria, a Gestão Integrada 
da Escola – GIDE, que incorpora métodos empre-
sariais como ciclo PDCA (planejar/desenvolver/con-
ferir ou acompanhar/corrigir ou padronizar) para a 
solução de problemas, responsável por gerar ainda 
mais trabalho para as direções escolares e docentes, 
fundando outra função social para os espaços esco-
lares. 

Agora, a escola mais produtiva, o trabalhador 
que incorpora os preceitos do gerenciamento e do 
empreendedorismo, e os estudantes que devem se 
adequar à formação por habilidades e competências 
empresariais antes mesmo de terem noção sobre a 
historicidade dos conhecimentos produzidos social-
mente formam a tríade que sustenta uma concepção 
de “escola-empresa”. 

Toda esta forma de controlar cada vez mais es-
treitamente os processos formativos e o trabalho no 
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cotidiano escolar vieram cercadas de decretos, reso-
luções e portarias que buscaram forçar a adequação 
aos preceitos empresariais. Contudo, a aparência 
democrática da política garantiu o toque final que 
nos confundiria a todos. 

Cabe destacar, ainda, o intuito da criação de 
todo esse sistema gerencial, com controles visíveis 
e invisíveis sobre os trabalhadores, vendido como 
discurso da “qualidade da educação” junto à luta 
dos diversos movimentos sociais. Ao mesmo tem-
po, efetivamente, tem-se aprofundado processos 
de mercantilização da educação, o que torna o en-
sino aprendizagem um campo produtivo e lucrati-
vo a ser explorado pelos interesses capitalistas, via-
bilizados pela transformação de conhecimentos, 
livros e pessoas em mercadoria.

Diante de todo este quadro que não se aplica so-
mente a rede estadual mas que surge de uma de-
manda de grandes corporações organizadoras do 
capital em nível mundial, como o FMI, UNICEF, e o 
Banco Mundial, que inclusive mantém contrato fir-
mado com o Estado do RJ para implementação de 
sistema de gestão para a qualidade através dos Pro-
gramas PRÓ-GESTÃO I e II, muitos de nós não sa-
bemos ao certo as melhores estratégias de atuação, 
embora sintamos na pele as consequências deste 
projeto para a educação. 

Estamos adoecendo cada vez mais, exonerando 
cada vez mais e nos cansando cada vez mais de lu-
tar, justamente porque estamos trabalhando e sendo 
controlados cada vez mais. Tal precarização, objetiva, 
mas também subjetiva dos trabalhadores da educa-
ção precisa ter um basta! E neste sentido, nós esta-
mos tentando resistir com as poucas armas que te-
mos, fundamentalmente através da atuação sindical 
e da organização de espaços de resistência no “chão 
da escola”.

Se formos pensar no contexto estadual, entre 
os anos de 2009 e 2017, o Rio de Janeiro entrou em 
greve cinco vezes. Nesse período, diversas redes de 
ensino públicas de municípios do Estado do Rio de 
Janeiro também procuraram resistir aos ataques dos 
governos locais contra os direitos da classe trabalha-
dora da educação. 

Em 2013, junto à greve da rede estadual, partici-
pamos de uma greve em que a Rede Municipal do 
Rio de Janeiro aderiu ao movimento com 80% de 
adesão após um interregno de 19 anos, ganhando 
contornos históricos não só pelos motivos citados 
mas principalmente por coincidir com as Jornadas 
de Junho de 2013, evento singular na memória re-
cente do país.

Em 2014 construímos outra greve unificada en-
tre a Rede Estadual e a Rede Municipal do Rio de 
Janeiro, ambas extremamente combativas, porém 
desmanteladas ativamente por setores da direção do 
sindicato, mais preocupados em blindar o governo 
federal, apoiar os megaeventos e/ou organizar os 
processos eleitorais de seus partidos e seus respec-
tivos representantes na nossa democracia burguesa, 
negligenciando deliberadamente a luta da classe tra-

balhadora da educação. Ainda assim, apesar de todos 
os contratempos, perseguições a militantes e sabota-
gem de partidos políticos aliados ou adequados aos 
interesses do capital, a greve de 2014 foi a última que 
conseguiu arrancar um reajuste salarial para os pro-
fissionais da educação do Rio.

Já em 2016, a Rede Estadual entrou novamente 
em greve, presenciando uma ampla e significativa 
adesão da categoria, inclusive no interior. O que an-
tes era acusado, por dentro do sindicato enquanto 
“movimento de vanguarda”, agora se apresentava, 
consensualmente, enquanto movimento de massa. 
Contando, ainda, com a força do movimento estu-
dantil organizado, através da ação inspiradora de ocu-
pação de mais de 60 escolas da rede estadual, além 
de regionais metropolitanas e da Sede da Secretaria 
de Estado de Educação, arrancamos algumas pautas 
pedagógicas históricas, como os processos consulti-
vos para direção escolar e o retorno (gradual) de dois 
tempos de sociologia e filosofia em todas as séries do 
ensino médio. 

A exoneração do Secretário de Educação, 30 ho-
ras semanais de trabalho para funcionários adminis-
trativos das escolas, em detrimento das antigas 40 
horas, e o fim da avaliação externa (SAERJ) foram 
outras marcas desta greve que, ainda assim, não 
conseguiu encerrar com o período de congelamento 
dos nossos salários, muito menos com os atrasos e 
cortes.

Diante de todo esse contexto de tão duros e in-
tensivos ataques contra a categoria, resistimos, porém 
nos esgotamos em nossa atuação. O cansaço nos ros-
tos é visível, tanto quanto o descontentamento com a 
atuação das atuais frações que comandam o sindicato 
nos tempos atuais. Por isso, consideramos fundamen-
tal propor alguns encaminhamentos para a luta da 
categoria que possam fazer avançar este estágio.

Propostas para a Rede Estadual de Educa-
ção do Rio de Janeiro: 

 - Lutar pelo caráter deliberativo dos conse-
lhos escolares;

- Promover processo de formação política 
junto às atuais direções de escola recém elei-
tas;

- Implementar campanhas, inclusive de 
ação direta, com vistas a tornar efetiva a me-
dida do 1/3 de planejamento, através da orien-
tação da categoria para o trabalho em sala de 
aula de somente 2/3 da nossa carga horária;

- Aprofundar a discussão, informar e lutar 
contra as políticas gerenciais-empresariais 
nas escolas;

- Promover campanhas pelo fim do traba-
lho precarizado e pelo concurso público.

5. CONCEPÇÃO SINDICAL: A 
NECESSIDADE DO FEDERALISMO

Presenciamos um momento crítico no qual di-

versos direitos trabalhistas e sociais estão sendo ata-
cados. As respostas das instituições sindicais pelo 
mundo, incluindo América Latina e Brasil, estão 
sendo insuficientes nessa correlação de forças. No 
Rio de Janeiro as políticas que atacam toda a classe 
trabalhadora tem avançado de forma acelerada nas 
últimas décadas. Na educação tais ataques em forma 
de reformas não estão fora desse contexto. 

Frente a toda essa conjuntura o SEPE-RJ deveria 
desempenhar um papel central no sentido de frear 
essa política agressiva do Estado voltada para a edu-
cação. Precisa estar cada vez mais preparado para 
enfrentar o governo e defender verdadeiramente a 
escola pública. Nosso sindicato precisa se reorgani-
zar internamente para se fortalecer e renovar as for-
mas de luta de acordo ao contexto que enfrentamos 
sempre. É cada vez mais necessário discutir, deba-
ter e enfrentar a burocracia sindical. Mas acima de 
tudo temos que avançar nas propostas de um sin-
dicato cada vez mais democrático, plural, classista e 
que ataque toda e qualquer forma de opressão que 
atinge a classe trabalhadora – não só da educação – e 
movimentos sociais em geral. 

O SEPE é uma dos maiores sindicatos da Amé-
rica Latina. Está organizado em regionais na cidade 
do Rio de Janeiro, núcleos pelos municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro e SEPE Central. Organizado de 
forma estatutária, suas eleições para direção central, 
regionais e núcleos são realizadas de acordo com o 
princípio da proporcionalidade. Possui aproximada-
mente 60 mil filiados. 

É o sindicato com maior capacidade de mobili-
zar trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro. No 
entanto, a participação dos filiados nas atividades 
do sindicato é baixíssima, quando comparamos o 
número de filiados e também os profissionais da 
educação que estão na ativa. Nas últimas eleições 
do sindicato, votaram apenas 16 mil filiados, sendo 
que o número de votantes é superior ao número de 
filiados que participam regularmente das atividades 
do sindicato. 

As assembléias estão cada vez mais vazias. A ca-
tegoria não se sente mais representada pelo SEPE. 
Somente diretores do SEPE Central, de regionais, 
núcleos e militantes freqüentam as atividades do 
sindicato efetivamente.

A metade dos filiados do SEPE é composta por 
aposentados. Apontamos o percentual aproximado 
de 50% a 60% de aposentados entre os filiados do 
sindicato. Nas décadas de 1980 e 1990 o SEPE era 
fortíssimo. Os aposentados, outrora na ativa, eram 
participantes ativos das atividades sindicais. 

Os constantes ataques do governo estadual do 
RJ aos aposentados não encontram resistência al-
guma. Tal fato poderá acarretar em grande número 
de aposentados desfiliados em breve. A arrecadação 
financeira irá diminuir com o decorrer dos anos e 
o sindicato não vem construindo políticas e meios 
de se estruturar financeiramente, caso aconteça um 
grande número de desfiliações.

Os novos profissionais da educação das redes es-
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tadual e municipal do Rio de Janeiro não possuem  
interesse em acompanhar as atividades do SEPE e 
tem uma forte resistência em se filiar ao sindicato. A 
descrença com o SEPE é grande. A ideia de sindicato 
aparelhado por partidos políticos é desprezível para 
os novos profissionais da educação. Notoriamente o 
sindicato está cada vez mais distante da categoria e 
com grande dificuldade de renovação. 

O enfraquecimento gradativo do SEPE resultará 
na total inércia e consequentemente no fim do sindi-
cato. Não adianta a direção do sindicato criar hipóte-
ses mirabolantes e hipócritas para culpar os coletivos 
apartidários do sindicato como  causadores do fim 
do mesmo. Estes são acusados de serem agressivos 
e selvagens. Essas acusações tem por objetivo isolar 
a oposição a esse modelo sindical decrépito. O obje-
tivo é afastar ainda mais a categoria, uma vez que o 
sindicato se torna um lugar exclusivo para militantes 
políticos partidários disputarem o aparelhamento do 
SEPE. 

O sindicato morre quando a categoria não se sen-
te mais representada por ele. A lógica sindical de luta 
se enfraquece quando seu setor financeiro entra em 
colapso e fica obscuro para a categoria. Além disso, 
o SEPE-RJ se torna obsoleto quando o governo o ig-
nora, não o respeita, não o leva a sério, não o teme. 
A política de conciliação com o governo torna-se in-
frutífera quando o governo é truculento e não quer 
negociar nada. Daí as teatralizadas reuniões com o 
governo não trazem resultados concretos e a direção 
do SEPE precisa convencer a categoria de possíveis 
futuras conquistas, que nunca acontecem. 

Nós da R.A.L.É. entendemos que a estrutura e o 
funcionamento político do sindicato necessita pas-
sar por uma mudança estrutural tanto em seu for-
mato quanto em sua concepção em geral. 

Acreditamos que a discussão entre majoritarie-
dade e proporcionalidade é importante mas insufi-
ciente para que possamos transformar o SEPE-RJ 
numa via de lutas, enfrentamento às políticas que 
nos prejudicam enquanto profissionais da educação. 

Propomos como uma saída viável e menos buro-
crática para avançarmos um formato de federaliza-
ção dos núcleos e regionais. Acrditamos necessário 
dar maior poder a essas esferas de ação, incentivan-
do uma filiação em massa da categoria, propondo 
uma rotatividade maior entre seus diretores que 
poderíamos chamar de delegados. Com maior au-
tonomia dos núcleos e regionais, buscando incen-
tivar conexões entre os mesmos quando próximos, 
com atividades de formação política, permitindo que 
membros da base da categoria possam fiscalizar e 
acompanhar as atividades sindicais.

É preciso fortalecer e construir fóruns de base da 
categoria, formação política nas regionais e núcleos, 

rodas de discussão sobre questões emergenciais, 
como política educacional do Estado na última déca-
da, assédio moral e direitos garantidos que o Estado 
até hoje não cumpre, como o 1/3 de planejamento. 

Será a partir de uma orientação política realizada 
de baixo pra cima, com democracia operária e direta, 
a partir das escolas, indo para regionais e núcleos, e 
então esses só deliberariam algo a partir de propos-
tas já sendo fomentadas e discutidas nas escolas e 
comunidades escolares, que vamos mudar de fato o 
imobilismo do sindicato. Só assim o SEPE será de 
fato um sindicato que representa a categoria e não 
aparelhado por partidos que se dizem de esquerda 
mas que na maioria das vezes conciliam com a di-
reita, e não avançam no básico: no enfrentamento da 
luta de classes contra o governo! 

Outro ponto que o SEPE-RJ necessita incentivar 
é o fortalecimento dos comitês escola-comunidade, 
dando poder para a base da categoria. Assim a políti-
ca de chão de escola não ficaria distante do sindicato, 
coisa que vem ocorrendo faz tempo. Como no caso 
de diretores e diretoras que só passam para deixar 
materiais em período de greve ou semana de assem-
bleias ou então para divulgar pautas de seus partidos 
ou correntes políticas.

Com esse formato sindical cremos que a demo-
cracia direta se efetivaria, realizada de baixo para 
cima, com as delegações de núcleos e regionais 
acompanhando as demandas, trocando experiências 
e vivenciando o cotidiano das escolas locais. Ou seja, 
não sendo mero representante de “boca” ou cabres-
to político para votar em assembleias gerais, mas um 
braço de apoio dos profissionais da educação frente 
ao cotidiano de assédios morais, abusos de direções 
escolares, dentre outras coisas.

O SEPE-RJ também precisa de fato colocar em 
prática outras concepções e atividades que estão 
no estatuto, como seminários de formação políti-
ca, solidariedade mais efetiva e não só em “notas 
de apoio ou de repúdio”, a outros movimentos so-
ciais. É necessário construir redes de apoio mútuo 
entre movimentos não só da educação – incluindo 
estudantes nesse caso –, mas de outras categorias da 
classe trabalhadora. Devemos fortalecer a luta jun-
to a movimentos como os sem-teto, sem-terra, e de 
pautas identitárias. Essas redes de solidariedade são 
fundamentais para que o SEPE-RJ não fique isolado. 

Dentro dessa perspectiva, precisamos avançar no 
debate e combate às opressões, não só de classe, mas 
também de gênero, raça ou LGBT. Para isso acredi-
tamos que o debate sobre interseccionalidade pre-
cisa ser promovido no dia-dia da categoria. A classe 
trabalhadora da educação em sua maioria é formada 
por mulheres, boa parte delas negras. Ou seja, não é 
suficiente colocar a questão de classe acima das de-

mais, afinal as opressões de gênero e racial são mui-
to presentes em nossa categoria e perpassam todas 
as lutas. Dialogar e debater essas pautas de forma 
não hierárquica, mas de maneira conjunta e comple-
mentar é incentivar, em outras palavras, a questão 
interseccional no seio das atividades do sindicato. 

Se pretendemos construir um sindicato comba-
tivo e com uma política classista que também paute 
por questões como gênero, raça e LGBTs é neces-
sário uma concepção sindical realmente compro-
missada com os interesses e com a organização dos 
profissionais da educação, superando o ranço con-
ciliatório dos interesses de classe próprios da atua-
ção político partidária sobre os movimentos sociais 
e sindicatos. 

Acreditamos ser importante reforçar, mais do 
que nunca, a horizontalidade entre os trabalhadores 
e o trabalho em rede, mais coletivo na prática, me-
nos personalista e sem direcionamento voltado aos 
interesses das instituições alinhadas à ordem repre-
sentativa burguesa. 

Por fim, no que diz respeito ao SEPE Central, 
sua direção deveria ser eleita em conselho delibera-
tivo, no qual os representantes de núcleos e regio-
nais escolheriam seus representantes para compor 
uma direção que atuaria durante um ano. Após esse 
período, uma nova direção seria escolhida através 
do mesmo processo, no qual as regionais e núcle-
os reunidos decidiriam por qual política seguir. Este 
é um ponto central no sentido de se descentralizar 
as decisões do SEPE, tornando o modelo federati-
vo aplicado como deveria ser. Descentralizando e 
federalizando tornamos o SEPE um sindicato mais 
atuante diante das particularidades locais que nem 
sempre podem ser respondidas por um SEPE Cen-
tral, centralizado e rígido em si mesmo, aparelhado 
por partidos políticos e suas respectivas correntes. 

Propostas para o SEPE:
- Garantir estrutura e organização de mulhe-

res, movimentos LGBTs, indígenas e movimen-
tos negros para a atuação dentro do sindicato;

- Promover discussão sobre a judicialização 
da luta e sobre perseguição política interna ao 
próprio sindicato;

- Implementar efetivamente o orçamento 
participativo já contido no atual estatuto;

- Lutar pela efetivação da Escola do SEPE.
- Construir de fato as conferências estadu-

ais, tornando-as instrumentos efetivos de de-
bate e luta.

- Nossas propostas para o Estatuto do SEPE-
-RJ, das mudanças em sua organização às al-
terações na redação, encontram-se em nossa 
tese específica.

Assinam essa tese:
ASSINA ESSA TESE A REDE AUTÔNOMA DE LUTA PELA EDUCAÇÃO (R.A.L.É.)!



TESES GERAIS - PÁGINA 57

Tese9
Tese do Movimento O Trabalhador da 

Escola ao XV CONSEPE
Refundar o Sepe para unificar as lutas

Conjuntura

Imperialismo avança contra trabalhadores

Embora a mídia burguesa insista em que o capita-
lismo teria conseguido superar a crise de reprodutibi-
lidade e de pagamentos que estourou em 2008 não há 
nenhuma evidência que possa confirmar tal suposi-
ção. Na realidade, os números e 
os (poucos) analistas sérios que 
vez por outra encontramos nos 
meios de comunicação inter-
nacional afirmam que os fracos 
sinais de recuperação da econo-
mia mundial não passam disso 
mesmo: fracos sinais, absolu-
tamente insuficientes para que 
se aponte para uma recuperação 
sólida do sistema. Mas é abso-
lutamente indispensável que não nos deixemos levar 
pela velha ladainha voluntarista pequeno-burguesa 
de que o capitalismo teria entrado em crise final irre-
cuperável. Isto não tem o mais mínimo fundamento 
científico, materialista. Não passa mesmo de um delí-
rio pequeno-burguês. Para se recuperar, ‘basta’ que o 
imperialismo aprofunde a exploração sobre o proleta-
riado, como o fez na Espanha, na Grécia, em Portugal 
e está fazendo no Brasil. É este o combate que temos 
pela frente no campo sindical.

Na área da dominação política, pode-se dizer que 
o salão de festas imperialista, ou seja, o concerto 
dos países do centro do sistema, está em polvorosa. 
A eleição de Donald Trump se concretiza, objetiva-
mente, em fator de desestabilização mundial do ca-
pitalismo, como aliás prevíamos os que baseiam suas 
análises no princípio da análise concreta da situação 
concreta, materialista portanto, ao contrário da vo-
lumosa corrente no interior da esquerda mundial, 
Brasil incluído, que defendeu ardorosamente a can-
didatura da democrata Hillary Clinton, longe da per-
cepção elementar de que ela é que teria as maiores 

condições de manter unido o bloco imperialista. A 
falta de coesão entre as potências imperialistas cen-
trais é uma fragilidade que o sistema terá que supe-
rar se pensa em superar a atual crise.

No campo do proletariado, a Venezuela desponta 
como agudo fator de polarização das lutas de clas-
ses em nível mundial, com a particularidade decisiva 
de que lá o proletariado se encontra em vantagem 

estratégica frente à burguesia. 
O bolivarianismo, a despeito de 
qualquer crítica que lhe tenha-
mos a fazer, significou e signi-
fica uma linha objetiva – repeti-
mos: objetiva – de rompimento 
com o capitalismo, cabendo à 
esquerda consequente a tarefa, 
dialeticamente compreendida, 
de apoiá-lo e radicalizá-lo. A 
criação da atual Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC) coloca o país em 
uma situação revolucionária, na qual de duas solu-
ções só cabe uma: socialismo ou barbárie. É tragicô-
mica a postura de grande parte da esquerda ao apoiar 
as mais raivosas hostes imperialistas, mídia incluída, 
na condenação do governo Nicolás Maduro, que se-
ria ditador, antidemocrático, cruel etc. etc. Além do 
ridículo de tais afirmações, objetivamente as críticas 
rasteiras à Constituinte se alinham objetivamente à 
guerra imperialista contra o proletariado.

É na Venezuela que se encontra hoje o ponto 
mais avançado da luta revolucionaria do proletariado 
em nível mundial. É, pois, dever de todos os traba-
lhadores do mundo apoiar o governo que impulsiona 
esta luta. Fora disso é infantilismo, é doença infantil.

Todo apoio à ANC da Venezuela!

Impeachment altera luta de classes no Brasil

Uma análise de conjuntura nacional que sirva 
para armar os trabalhadores da educação fluminense 

neste XV Congresso do Sepe, deverá passar, neces-
sariamente, pela observação minuciosa da alteração 
na correlação de forças entre burguesia e proletaria-
do que se materializou após o impeachment de Dil-
ma Rousseff, em agosto do ano passado, depois do 
seu afastamento temporário conferido pela Câmara 
dos Deputados, no dia 17 de abril.

O impeachment pode ser considerado como um 
marco neste processo de cooptação política do pro-
letariado no Brasil. Os esforços de conciliação e con-
senso que transformaram PT e PCdoB em partidos 
da ordem entre os anos de 2003 e 2016 não foram 
suficientes para atender às demandas da burguesia 
de superação da crise capitalista. Estas organizações, 
no entanto, se mostraram impossibilitadas de reali-
zar reformas ultrarreacionárias, pois esbarravam em 
limites que determinariam a sua própria sobrevivên-
cia. Afinal, como poderiam organizações originárias 
da base do proletariado avançar tanto nas reformas 
previdenciárias, trabalhistas e sociais, como quer e 
necessita a burguesia, aceitando e impondo perdas de 
conquistas históricas, sendo pressionadas pela base 
social de suas respectivas centrais sindicais, Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)?

O PMDB, um partido burguês na sua origem e 
transformado no principal sustentáculo para a as-
censão do PT ao governo federal, não aguardou mais 
do que algumas semanas depois da posse de Dilma, 
em 2015, para iniciar a conspiração contra seu gover-
no, que resultou no impeachment e na presidência 
de Michel Temer, o vice.

A conspiração institucional para apear Dilma do 
governo federal foi uma demonstração dada pela bur-
guesia de que ela pode trocar o seu núcleo dirigente 
quando lhe interessar. O golpe palaciano desfraldado 
pelas frações ultradireitistas da burguesia foi abun-
dantemente provido de fatos políticos e mecanismos 
jurídicos que legitimaram o impeachment perante o 
mundo capitalista. O golpe institucional desferido ao 
PT cumpriu todos os trâmites constitucionais, ten-

“O bolivarianismo, a despeito 
de qualquer crítica que lhe 

tenhamos a fazer, significa uma 
linha objetiva de rompimento 
com o capitalismo, cabendo à 
esquerda a tarefa de apoiá-lo e 

radicalizá-lo”
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do sido arquitetado pelo poder central do capital no 
Brasil, coordenado pelo STF e conduzido pelo Con-
gresso Nacional, Ministérios, CNI, Fiesp, meios de 
comunicação e outras organizações da burguesia.

A Operação Lava Jato, sob o pretexto da morali-
dade na política, não passa de um mecanismo cons-
piratório para sacar do poder o PT, chefiado por um 
quadro político formado diretamente no Departa-
mento de Estado dos EUA, o juiz Sergio Moro. Atu-
ando de forma sincronizada com o Ministério Pú-
blico e a mídia, apresentou denúncias contra Lula 
e o PT em exposições midiáticas espetaculares que 
colocavam Lula como o chefe de uma quadrilha or-
ganizada, não possuindo, estas denúncias, nenhum 
vínculo com a materialidade da prova. Anunciavam 
que tinham fortes convicções as quais, mais adiante, 
foram suficientes para condenar Lula a 9,5 anos em 
1ª Instância, caracterizando um grotesco episódio de 
perseguição política, por meio da utilização do Poder 
Judiciário.

A mídia, atuando como um poder paraestatal, 
determinou a versão dos fatos a favor do impeach-
ment e atuou em todos os campos da comunicação 
falada, escrita e televisiva para desgastar e crimina-
lizar ao máximo o PT e seus membros. O resultado 
imediato desta campanha midiática foi a diminuição 
significativa de prefeitos e vereadores petistas nas 
eleições municipais de 2016.

Devemos analisar o período no qual o PT/PCdoB/
PDT estiveram no poder central como uma experi-
ência desastrosa para a classe trabalhadora. A aliança 
dessas organizações com Sér-
gio Cabral, Pezão e Paes, aqui 
no Estado do Rio de Janeiro, 
levou-os a atuar no interior dos 
sindicatos, na obstaculização de 
qualquer tipo de mobilização e 
greve e evitar, sempre que po-
diam, as passeatas e manifes-
tações públicas. Este fenômeno 
não se deu somente no Sepe, 
mas no conjunto do proletaria-
do brasileiro, por meio das cen-
trais sindicais e dos chamados ‘movimentos sociais’ 
relacionados a estas organizações.

Estas, optaram por implementar uma política li-
beral, não somente no governo central, mas também 
nos estados e prefeituras onde governavam. Por ób-
vio que pareça, qualquer organização que dirija um 
governo capitalista, aplicando um programa liberal 
assistencialista e conservador do sistema, dispõe-se 
a assumir a concepção e a prática da direita. Por mais 
que esta organização tenha origem na esquerda e no 
seu interior forças neorreformistas (gramscianas) 
e trotsquistas tentem exercer alguma influência, ao 
fim e ao cabo estas forças de esquerda em seu inte-
rior estarão legitimando uma política de direita. 

Entretanto, após o impeachment de Dilma Rous-
seff, estes setores são obrigados a corresponder com 
a necessidade de resistência de sua base proletária, 
que vê no governo Temer uma ameaça concreta e 

galopante a décadas de conquistas sindicais repre-
sentadas pela CLT, à aposentadoria e à seguridade 
social. Retornando ao campo extra institucional, es-
ses setores unificam-se aos que vinham organizando 
a luta dos trabalhadores e contribuem para a realiza-
ção da Greve Geral de 28 de abril, uma das maiores 
e mais importantes greves da história das lutas sin-
dicais no Brasil.

Esta nova movimentação política na conjuntura 
reorganiza estes setores no espectro político, obri-
gando-nos, a partir de uma análise concreta da situ-
ação concreta, a uma reaproximação com eles, frente 
à real possibilidade de fortalecimento da mobiliza-
ção e da luta do proletariado contra as reformas capi-
talistas em curso. Esta perspectiva nos impulsiona a 
propor neste XV Consepe, a filiação à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), 
para que os trabalhadores da educação do Rio de Ja-
neiro nos organizemos para a construção da unida-
de nacional que possibilite lutas unificadas contra a 
também galopante mercantilização e privatização da 
educação e do ensino públicos.

A crise e a esquerda

O governo estadual e as prefeituras municipais 
no Estado do Rio de Janeiro já não podem esconder 
que pretendem priorizar os gastos com os contra-
tos privados e fornecedores, e pagar em dia os altos 
salários e cargos em comissão dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, enquanto suspende 

pagamento de salário de apo-
sentados e pensionistas, parcela 
pagamento do funcionalismo e 
impõe aumento de contribuição 
previdenciária.

Dados apresentados em es-
tudo da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (ANFIP) de-
monstram superávit de R$ 11,1 
bilhões na Previdência Social, 
em 2015, contabilizado o in-

vestimento nos programas da Seguridade Social, in-
cluídas aposentadorias urbanas e rurais. O governo 
Temer apresenta um déficit na previdência pública 
de R$ 184 bilhões, para 2017, com o objetivo de pri-
vatizar a seguridade social.

Temer impõe reformas trabalhistas e previden-
ciárias visando nos escravizar novamente. Agindo 
em nome do capital, o Congresso Nacional aprovou, 
no dia 22 de março, lei que terceiriza atividades-
-fim, abrindo as portas para a entrada das ONGs 
nas escolas e em todo lugar. A terceirização subs-
tituirá o concurso público e aumentará a jornada, 
flexibilizando ao máximo as relações de trabalho. Os 
parlamentares de Brasília já votaram a reforma tra-
balhista, que garantirá os acordos entre a empresa 
e os trabalhadores, prevalecendo sobre o legislado, 
o que tenderá a enfraquecer os sindicatos. Aqueles 
mesmos deputados, entrincheirados contra a classe 

trabalhadora e protegidos pelo capital, aprovaram a 
PEC 55, em dezembro de 2016, que congela investi-
mentos nos serviços públicos essenciais por 20 anos.

O terreno sobre o qual os trabalhadores devem 
se movimentar para reagir aos ataques institucionais 
não deve ser o mesmo que fortalece os governos, 
nem tampouco a identidade desses trabalhadores 
deve ser confundida com a dos seus inimigos de 
classe (o Estado, as ONGs, as instituições oficiais 
com seus discursos e suas políticas). Esta relação 
de ambiguidade e conciliação constitui um dos ele-
mentos determinantes para a baixa resistência às 
políticas que permitem a entrada das organizações 
não-governamentais no espaço público da escola.

A recente experiência vivenciada pelo conjunto 
da classe trabalhadora brasileira, de uma profunda 
conciliação de classes, na qual um partido socialde-
mocrata ascende ao governo do Estado burguês, vem 
confirmar a lei demonstrada por Robert Michels em 
seu livro Os Partidos Políticos, segundo a qual o par-
tido de esquerda que assume o governo burguês vai, 
incondicionalmente, compor um governo de direita. 
As experiências históricas demonstram que o go-
verno que não constrói alianças no parlamento não 
consegue governar. A Venezuela chavista é um caso 
particular, cuja história recente leva Hugo Chávez 
ao governo pela via eleitoral, em 1998, sob crescente 
mobilização nacional das massas. Instalada a ANC 
de 1999, a nova constituição bolivariana instala elei-
ções gerais que elegem Chávez e uma maioria ab-
soluta de chavistas para o parlamento nacional, em 
2000. Em 2015, comprovando o que estamos afir-
mando, a oposição da burguesia viria a eleger maio-
ria para a Assembleia Nacional, iniciando um cerco 
ao executivo por meio de uma guerra econômica e 
guerra midiática psicológica, somente superada pelo 
governo central com a convocação e eleição, no dia 
30 de julho de 2017, da atual Assembleia Nacional 
Constituinte, plenipotenciária, soberana e originá-
ria, com poderes sobre toda e qualquer instituição.

No Brasil, a ascensão do PT ao governo federal 
marca um divisor de águas. Por um lado, a referên-
cia na classe construída pelas lutas contra a Ditadu-
ra Militar da burguesia, pautada na ética e na defesa 
dos interesses próprios dos trabalhadores, no campo 
da esquerda. O uso do parlamento ocorria para o for-
talecimento das posições independentes dos traba-
lhadores e estudantes organizados nos movimentos 
sindical, estudantil e comunitário. Por outro lado, o 
partido que toma posse no Palácio do Planalto, em 
2003, expressa o resultado de um longo processo in-
terno de desmonte da estrutura de organização de 
base e fortalecimento dos mandatos parlamentares 
e executivos, com o fim de ampliar ao máximo o seu 
leque de alianças e suas possibilidades de obtenção 
de cargos eletivos e executivos, nas três esferas.

Ainda que o governo do PT tivesse que se esfor-
çar para conceder algumas migalhas ao proletariado, 
a sua derrota eleitoral pós-impeachment, em 2016, é 
parte dos objetivos de um mecanismo conspiratório 
que pretende desqualificar a esquerda, mesmo ten-

“O golpe desferido ao 
PT cumpriu trâmites 

constitucionais, tendo sido 
arquitetado pelo capital, 
coordenado pelo STF e 

conduzido pelo Congresso, 
Ministérios, CNI, Fiesp, mídia e 

outras organizações”
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do PT e PCdoB implementado programas liberal-
-trabalhistas de governo. Esperamos que a vitória 
eleitoral da extrema-direita (PMDB, PSDB, DEM 
e Cia.) em todo o território nacional tenha servido 
para demonstrar que a mídia alternativa e as redes 
sociais não são capazes de competir eleitoralmente 
com a grande indústria da democracia, financiada 
pelo poder econômico das corporações capitalistas e 
pelos esquemas públicos de concentração de capital 
e reprodutibilidade do sistema.

Toda esta experiência deve ser 
canalizada para as lutas indepen-
dentes do proletariado. O uso da 
institucionalidade, em especial o 
parlamento, só deve ser pensado 
frente à possibilidade concreta 
de se poder fazer, no seu inte-
rior, a propaganda independente 
dos trabalhadores, para se retirar 
de lá, ideologicamente, os traba-
lhadores que guardam ilusões 
no Estado burguês e em suas instituições, na linha 
que nos ensinou Lênin, no “Esquerdismo, doença 
infantil do comunismo”. O parlamento não caducou 
enquanto possibilidade de intervenção política do 
proletariado, contudo, na atual conjuntura brasileira, 
demonstra uma impenetrável capacidade de repro-
dução da degenerescência da burguesia, que vem 
impossibilitando, cada vez mais, qualquer propagan-
da proletária no seu interior.

•Greve geral para barrar a reforma da previ-
dência!
•Abaixo a reforma trabalhista e o teto de gas-
tos!
•Pela organização independente dos trabalha-
dores!
•Pela greve geral nacional dos trabalhadores 
da educação!

2) Políticas Educacionais

Reestruturação da rede é 
grilagem pós-moderna

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem 
avançando significativamente numa política de en-
volvimento de trabalhadores da educação municipal 
e moradores da cidade, em especial das favelas, no 
sentido de que possam colaborar com a sua própria 
exploração. Trata-se de um projeto de caráter expe-
rimental, em nível nacional, denominado ‘reestrutu-
ração da rede pública de educação’, em bases seme-
lhantes das que estão implementando os governos 
estaduais de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio 
de Janeiro.

A implantação do projeto na Cidade do Rio pode-
rá causar a fragmentação da vida cotidiana de cente-
nas de alunos, pais e trabalhadores da rede pública 
de educação, os quais precisariam mudar de escola, 
em decorrência do fracionamento dos segmentos do 

Ensino Infantil e dos 1º e 2º segmentos do Ensino 
Fundamental. 

Este projeto está envolto numa espessa nuvem de 
fumaça e vincula-se ao Instituto Municipal de Ur-
banismo Pereira Passos (IPP), uma autarquia mu-
nicipal ligada à Secretaria Municipal da Casa Civil. 
O IPP vem mapeando a cidade e dividindo-a em 232 
microáreas, das quais 31 áreas serão submetidas às 
políticas da prefeitura, que inclui a região da Grande 

Leopoldina. A reestruturação 
da rede é um movimento de 
transformação das favelas em 
grandes bairros para remune-
rar o capital. A regularização 
fundiária implícita nesta po-
lítica tende a provocar uma 
evasão de seus moradores 
para regiões mais distantes, 
em função da valorização 
imediata do imóvel e do au-
mento no custo da moradia e 

dos serviços essenciais. 
A tática do poder público, também em curso em 

outros municípios brasileiros, é a regularização dos 
logradouros, do comércio e da legalização e expansão 
da prestação dos serviços à população das favelas, 
nas áreas nas quais o projeto também mercantilista 
das UPPs tenha ‘amenizado’ a violência produzida 
pelo poder do narcotráfico. 

A reestruturação da rede municipal de educa-
ção vem conformar este cenário como uma tática de 
apresentação para a composição dos diversos seg-
mentos pedagógicos numa distribuição espacial que 
pareça ‘geopoliticamente correta’ e que seja capaz 
de impressionar até mesmo os setores mais prejudi-
cados nesta encenação: alunos, pais e trabalhadores 
da educação.

A prefeitura, ladeada por centenas de ONGs que 
recebem volumosos recursos do tesouro munici-
pal, ombreada por empresas e seus ‘braços sociais’ 
e lastreada pela ONU, Banco Mundial e governos 
Estadual e Federal, começara a formalizar o lotea-
mento do que costumava chamar de “territórios”. A 
alternância de governo determinada pela eleição de 
2016 não altera o quadro, pois não há nenhum dado 
adicional que possa autorizar qualquer alteração nas 
atuais análises. Tendo como vencedor da eleição 
Marcelo Crivella (PRB), fica mais fácil de se confir-
mar a tendência de continuidade na política atual, 
o que seria mais complexo num cenário no qual a 
candidatura da esquerda tivesse ganhado, em função 
desta possuir um maior quantitativo de elementos 
contraditórios constitutivos de sua própria gênese.

As escolas, distribuídas equanimemente por 
estes “territórios”, tanto quanto os demais equipa-
mentos prestadores dos serviços públicos essen-
ciais, tendem a ser estrategicamente preparadas 
para serem geridas pelo setor privado, travestido de 
ONGs, cuja ideologia se contrapõe à estabilidade 
dos servidores, protagonizando o fim dos concursos 
públicos para poderem demitir e contratar professo-

res e funcionários adequadamente à sua conveniên-
cia empresarial.

O controle sobre as trabalhadoras das creches e 
dos Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs), 
cada vez mais rigoroso no interior destas unidades 
escolares, a docência ‘multitarefa’ – denominado 
pelo governo de professor polivalente – sendo experi-
mentada no ensino fundamental, o assédio moral se 
intensificando e os métodos de gestão empresarial 
sendo linearmente transportados para a escola, são 
elementos que formam par dialético com o proces-
so de ensino-aprendizagem, cada vez mais subme-
tido aos interesses corporativos que determinam o 
modelo de formação humana que possa recuperar a 
atual precariedade da força de trabalho.

A regularização fundiária talvez seja a política 
mais escamoteada deste projeto capitalista. No Rio 
de Janeiro, grandes áreas fundiárias poderão ser 
adquiridas legalmente pelos segmentos capitalistas 
que vêm se interessando muito por este novo mer-
cado.

Estamos diante de uma grilagem pós-moderna, 
capitaneada pelas corporações capitalistas e ampa-
rada pelas forças jurídicas, policiais e milicianas do 
Estado, o que explicaria a afirmação oficial da pre-
feitura, segundo a qual, além de facilitar a formaliza-
ção das atividades comerciais da Maré, a prefeitura 
precisa criar um modelo de ocupação do solo mais 
flexível para a região.

Num momento de extrema importância para a 
prefeitura e seus grupos políticos dominantes, as 
políticas de educação e de regularização fundiária 
são tomadas como um elemento central da políti-
ca do governo no exato momento em que iniciava o 
processo de alavancagem da propaganda externa dos 
negócios da Olimpíada de 2016. As escolas destas re-
giões tendem a ser montadas e equipadas de forma 
a que se incorporem à nova paisagem urbana, valori-
zada no mercado interno e externo, a partir da regu-
larização dos títulos de propriedade das residências 
e da regulamentação dos negócios que funcionam 
no interior dos imóveis.

Esta lógica mercantilista, que consiste em trans-
formar a cidade num imenso shopping center, no 
qual a administração pública deve ser gerida por 
ONGs em substituição às instituições públicas – ou, 
o que dá no mesmo, o Estado operar abertamente 
em função do setor privado –, justifica a presença 
de uma banqueira na presidência do IPP, durante o 
mandato do ex-prefeito Eduardo Paes.

Sem nenhum cuidado em ocultar essa realida-
de, o site oficial do IPP enaltecia as qualidades de 
sua ex-presidenta, Eduarda de La Rocque, de sócia 
do banco BBM, uma pequena e antiga organização 
financeira, muito ativa, que em 2015 foi comprada 
pelo BoCom, um grande banco chinês que vale R$ 
3,2 trilhões. O BoCom comprou 80% do BBM e pa-
gou, em cash, pelo negócio, R$ 525 milhões por uma 
organização bancária que soma mais que R$ 3 bi-
lhões em ativos.

As ‘qualidades’ financeiras de La Rocque para 

“esses setores unificam-se aos 
que vinham organizando os 
trabalhadores para a Greve 

Geral de 28 de abril, uma das 
maiores e mais importantes 
greves da história das lutas 

sindicais no Brasil”
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privatizar tudo o que é público, e o exercício da agio-
tagem como prática mestra de toda banqueira, con-
duziu-a, desgraçada e contraditoriamente, ao alto 
escalão da equipe de economistas do programa de 
governo da candidatura de Marcelo Freixo à Prefei-
tura do Rio, em 2016.

A grande mídia burguesa, na linha de suas per-
manentes insinuações infantilizadas e alienado-
ras, insistia em que La Rocque fora ao encontro de 
Freixo convencida pelos seus filhos de 16 e 22 anos. 
Tal convencimento a teria levado, supostamente, a 
“ajudar” a campanha do PSOL e seus economistas 
a, segundo o Estadão, adaptar o projeto do partido 
à lei orçamentária. Uma ação 
direta de infiltração na princi-
pal candidatura da esquerda 
no Rio de Janeiro, promovida 
pela burguesia para adequar 
um eventual governo social 
democrata, agrilhoando-o às 
receitas da ortodoxia da eco-
nomia liberal.

Frente à preparação da 
rede para a sua privatização, que representa esta 
chamada reestruturação, propomos: 

•Suspensão imediata do Plano de Carreira 
aprovado no dia 1º de outubro de 2013;
•Aprovação de plano semelhante ao da SEE-
DUC;
•Fim das terceirizações e concurso público;
Reajuste imediato dos salários repondo a infla-
ção acumulada nos últimos cinco anos;
•Pagamento dos descontos sofridos pela cate-
goria na greve de 2014;
•Primeiro dia útil de cada mês para pagamen-
to dos salários;
•Implantação imediata de 1/3 do horário para 
planejamento;
•Interrupção imediata da reestruturação da 
rede;
•Eleições livres para a direção de escolas.

Servidores pagam pela corrupção
Na rede estadual são constantes os ataques sofri-

dos na última década. A rapinagem promovida pelo 
governo do Estado, mesmo com a prisão do chefe da 
quadrilha, parece não ter limites. Os compromissos 
assumidos com a burguesia ao longo da gestão do 
PMDB, lançaram o Rio de Janeiro em uma crise fi-
nanceira sem precedentes. As isenções fiscais e os 
acordos assinados com os financiadores de campa-
nha de Cabral/Pezão, renderam rios de dinheiro aos 
responsáveis pelos projetos e obras superfaturadas, 
no seguimento de serviços e aos detentores dos con-
tratos de concessão de linhas, no rentável setor dos 
transportes públicos. Benesses governamentais que 
aprofundaram ainda mais o déficit na já debilitada 
economia do Estado. Para cobrir os rombos do caixa, 
o executivo estadual, amparado pelos poderes legis-
lativo e judiciário, elaborou um plano econômico ca-

paz de dar conta de reforçar o caixa do governo. Para 
alcançar esse equilíbrio financeiro, mais uma vez, foi 
preciso responsabilizar os servidores, desmontar as 
instituições públicas e atrasar o pagamento de for-
necedores, cobrando destes a conta dessa estupenda 
orgia financeira, que há anos beneficia empresários 
e políticos fluminenses, com Cabral na chefia da 
quadrilha.

Logo após a posse de Pezão, a tática do governo 
foi utilizar a queda no preço do barril de petróleo 
no mercado internacional, para justificar a perda na 
arrecadação e, por conseguinte, a crise econômica 
que se intensificava. A iniciativa do então secretário 

Julio Bueno e suas articula-
ções com o empresariado não 
foram suficientes para escon-
der a real intenção dos qua-
drilheiros, pois, nem mesmo 
a grande imprensa nacional, 
parceira dos governos nos vo-
lumosos contratos comerciais 
e na propaganda institucional, 
sustentou esta inconsistente 

desculpa no recebimento dos royalties do petróleo, 
como causa do rombo nas contas públicas. Era pre-
ciso intensificar a estratégia no sentido de promo-
ver uma maior economia nos gastos, para equilibrar 
as contas públicas. Pezão, apoiado por sua base na 
Alerj, comandada por Picciani, enviou à Alerj um 
projeto de lei, cortando conquistas e direitos de ser-
vidores estaduais.

Greve e ocupações acuaram governo

A greve de 2016 foi a mais longa contra o governo 
estadual, nos 40 anos de história do nosso sindica-
to. Foram 146 dias de pressão sobre o governo, com 
altos índices de adesão e assembleias massivas, que 
pressionaram o governo, já profundamente acuado 
pelas ocupações das escolas estaduais.

A condução política desta greve demonstrou, 
mais uma vez, a necessidade de se alterar os méto-
dos de direção do sindicato, se quisermos de fato, 
sair vitoriosos desta batalha que precisamos travar 
no curtíssimo prazo, contra as reformas capitalistas 
implementadas pelos governos estadual e munici-
pais.

O conjunto da direção do Sepe vem defendendo 
que apenas greves de massa podem pressionar os 
governos, hostilizando qualquer tentativa da van-
guarda da categoria em tentar deflagrar uma greve 
que se inicie pela vanguarda e vá tomando corpo, na 
medida em que esta mesma vanguarda, materiali-
zada pela direção do sindicato, estimule, incentive e 
aponte o caminho da luta e do enfrentamento para a 
categoria.

A greve do ano passado deve servir de exemplo de 
que nem sempre, a depender de elementos endóge-
nos e exógenos aos interesses próprios da categoria, 
é a quantidade que pode superar a qualidade dos 
grevistas. Senão, a partir desta experiência, na qual 

aceitamos as promessas do governo – todas descum-
pridas – para sair da greve, qual seria o futuro das 
nossas lutas? Excluir a greve enquanto método de 
luta? Aumentar ainda mais a intensidade da conci-
liação no parlamento?

Não. A greve é e continuará sendo o método 
mais eficaz de luta dos trabalhadores enquanto 
houver a contradição principal capital x trabalho 
(burguesia x proletariado). O que está errado é 
a ausência de um trabalho de base, permanente, 
que eduque a categoria e instrumentalize-a para 
a luta contra os governos, ao invés de educá-la e 
instrumentalizá-la para a concepção de que o Po-
der Legislativo é o interlocutor privilegiado com o 
Poder Executivo.

Esta ideologia é muito poderosa, não para for-
talecer o poder de independência, de organização 
e de mobilização para o enfrentamento aos go-
vernos, mas para o aparelhamento eleitoral das 
correntes que atuam no sindicato. O problema é 
que este aparelhamento partidário e o atrelamento 
dos trabalhadores da educação à institucionalida-
de vem desarmando a categoria e enfraquecendo, 
consequentemente, o nosso poder de fogo.

O governo, conhecendo esta fragilidade, acena 
com promessas que, sabe, não precisa cumprir, 
pois seus parlamentares se incumbem de engabe-
lar os seus colegas deputados ligados à direção do 
Sepe. A única vitória parcial que tivemos na greve 
– a eleição de diretores de escolas – foi votada pe-
los deputados e aceita prontamente pela direção. 
Ainda que contivesse graves limitações, e que se 
fizeram sentir na sua aplicabilidade, a direção do 
sindicato encaminhou à assembleia de greve como 
sendo uma vitória da categoria, sem destaques e 
sem possibilidades de adendos. A premissa de que 
já teria sido votado como lei, funcionou como uma 
verdade absoluta, que não poderia mais ser altera-
da, nem tampouco rejeitada.

Deixemos para os fundamentalistas as verdades 
universais. Sair da greve sem nenhuma reposição 
de perdas salariais, quando a reivindicação era de 
30% de reajuste, foi uma derrota que não devemos 
aceitar jamais. Daqui para frente, devemos buscar 
o maior nível de unidade política possível nas nos-
sas lutas, pois precisamos recuperar a nossa digni-
dade e a nossa capacidade de resistência. Mais do 
que nunca, temos que fortalecer o nosso fundo de 
greve para podermos nos manter por mais tempo 
na resistência contra os ataques que aumentarão e 
se dirigirão à quebra da nossa estabilidade, da nos-
sa isonomia, do nosso salário, do nosso emprego. 
Venceremos!

•Pela devolução imediata dos descontos da 
greve de 2016!
•Reajuste salarial já!
•Fim das terceirizações e concurso público!
•Primeiro dia útil para pagamento de salário!
•Pela luta unificada dos servidores estaduais!

“(...) a relação de ambiguidade 
e conciliação constitui um dos 

elementos determinantes para a 
baixa resistência às políticas que 
permitem a entrada das ONGs 
no espaço público da escola”
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3) Atualização do /estatuto e 
organização do SEPE/RJ

Limite de mandatos veta
militância combativa

O congresso passado, em março de 2014, limitou 
em dois mandatos consecutivos a permanência de 
militantes na direção do Sepe Central, dos núcleos e 
das regionais, para começar a valer a partir das elei-
ções sindicais de 2018.

Ainda que tenhamos defendido contra a medida 
em plenário, reconhecemos a honesta e honrada de-
terminação dos proponentes que desejam impedir a 
burocratização e a eternização de burocratas nos car-
gos de direção do nosso sindicato. Porém, hoje muito 
mais que em 2014, a conjuntura nos obriga a exigir a 
permanência em postos de direção da luta de classes, 
de todos os quadros políticos que tenham acumulado 
experiência, ainda que houvessem tido uma atuação 
no campo da conciliação com a institucionalidade.

A partir do impeachment de Dilma Rousseff e do 
avanço da direita e sua ideologia fascista, a prática da 
conciliação será colocada em xeque pelos trabalhado-
res, frente à recente experiência 
derrotada. A orientação para a 
luta de classes no Brasil deve ser 
a de se manter nos postos de luta 
e romper com as eventuais práti-
cas de conciliação e aparelhismo 
que possam ter contaminado a 
política de resistência dos traba-
lhadores da educação.

O combate à burocratização 
do aparelho sindical não pode ser pensado fora do 
contexto conjuntural, na qual a classe trabalhadora 
brasileira está sendo duramente golpeada. O acirra-
mento das políticas capitalistas irá obrigar os setores 
antes burocratizados a correrem para a frente em bus-
ca da sobrevivência política de suas categorias e dos 
seus aparelhos sindicais.

Nome deve expressar o que somos

Os símbolos com os quais trabalhamos para de-
fender nossas posições proletárias e atuar na luta de 
classes, na guerra ideológica travada contra nós pela 
burguesia para nos acorrentar, têm que expressar o 
conteúdo ideológico e político da identidade social 
na qual se originou o proletariado, forjado na luta 
entre as classes que formam as relações sociais capi-
talistas. Daí não cairmos no senso comum do profis-
sional liberal, que pasteuriza a nossa própria identi-
dade. Somos a representação da classe trabalhadora, 
portanto, trabalhadores, e não profissionais. Por isso, 
propomos a mudança do nome do sindicato para: 
Sindicato Estadual dos Trabalhadores da Educação 
do Estado do Rio de Janeiro (SETERJ)

Cargo em comissão deve suspender filiação

O Art. 9º, deve ter seu Item III alterado: “suspen-

são automática dos direitos políticos dos filiados que 
assumirem cargos de confiança no Executivo, Legis-
lativo ou Judiciário, inclusive os diretores-interven-
tores de escolas que não realizarem eleição interna 
para a legitimação do seu nome”;

Não ao agenciamento da saúde privada

O Sepe continua trabalhando como um agente da 
saúde privada, na medida em que vende títulos de 
planos de saúde para os trabalhadores da educação. 
O caráter assistencialista desta política de convênios 
com empresas privadas alimenta a concepção fun-
cionalista e instrumental de sindicato. Deixemos 
isto para os setores que se renderam ao sindicato 
cidadão e à conciliação. Precisamos Refundar o Sepe 
com trabalhadoras e trabalhadores que incorporem 
a concepção de um sindicato apenas de luta, que não 
preste à satisfação das necessidades individuais, mas 
tão-somente, coletivas. Pela inclusão de cláusula 
proibitiva a convênios de saúde privada.

Majoritariedade e Voto Universal:
blindagem do sindicato e 
fortalecimento na base

A crítica ao sistema da pro-
porcionalidade para a constitui-
ção das direções sindicais deve 
ser extraída das raízes que a ali-
mentam, encontradas no final 
da década de 1970, no processo 
histórico da redemocratização 

no Brasil. O novo sindicalismo que surgia contagiava 
as massas trabalhadoras, reprimidas pela Ditadura 
Militar da burguesia, desde 1964, e exigia novos mé-
todos de inserção política.

A burocracia de orientação trabalhista (getulista) 
que dominava o movimento sindical, representava 
dificuldades de organização naquele ascenso das 
lutas reivindicatórias dos trabalhadores brasileiros, 
que precisavam ser superadas com independência e 
participação na política.

A força do novo sindicalismo que surgia no ABC 
paulista, alimentado pelo programa da redemocrati-
zação assumido pela maioria da esquerda, estimula-
ram a concepção de que o sistema de proporcionali-
dade qualificada serviria para adequar as diferenças 
programáticas presentes no interior da esquerda, 
além de garantir espaço no aparelho sindical.

Entretanto, a esquerda se dividiu, por um lado, 
nos setores favoráveis à proporcionalidade, com 
maior participação da base na vida sindical, mais in-
dependência e autonomia e maior radicalização na 
resistência às políticas neoliberais. Esta posição era 
representada na Cut pelas correntes Força Socialis-
ta, Cut pela Base, Corrente Sindical Classista, Con-
vergência Socialista, e outras organizações menores. 
Por outro lado, o setor ‘moderado’, representado 
pelas correntes cutistas Articulação Sindical, Nova 
Esquerda, Unidade Sindical e Vertente Socialista se 

empenhou por fazer da conciliação de classes a sua 
estratégia política, rebaixando o nível de consciência 
sindical atingido até então pela classe trabalhadora 
brasileira ao nível da consciência cidadã, diluindo a 
consciência de classe.

Este esforço exigiria destes setores majoritários 
um combate aberto ao sistema da proporcionalida-
de, para levar na prática a orientação programática 
das diretorias dos sindicatos e da Cut em direção 
à aproximação com o patronato. O IV Congresso 
da Cut, em 1991, coloca a central na vanguarda de 
uma nova estratégia para o conjunto do sindicalismo 
brasileiro: o pacto entre trabalhadores, empresários 
e governo, que viria criar as câmaras setoriais e con-
tribuir com a superação da crise capitalista da época 
e engordar os lucros da burguesia.

O argumento em defesa da proporcionalidade, de 
que toda a categoria deve ser representada na dire-
ção do seu sindicato, tendo em vista a diversidade 
política e ideológica da sociedade de classes – segun-
do esta concepção ainda hoje utilizada por setores da 
esquerda –, desconsidera as contradições de classe e 
a ideologia pequeno burguesa da qual se alimenta o 
movimento sindical no seu conjunto.

Ideologia que engolfa no pântano da institucio-
nalidade burguesa as correntes políticas que atuam 
nos sindicatos, transformando-os em correia de 
transmissão dos partidos e do processo eleitoral. 
Ideologia que coopta qualquer organização que tome 
acento no Estado burguês, seja no executivo ou no 
legislativo, levando-a invariavelmente a atender aos 
interesses de dominação da burguesia.

O sistema de proporcionalidade qualificada 
torna-se um instrumento essencial para as orga-
nizações se manterem no aparelho sindical, numa 
espécie de loteamento eleitoral. O método também 
é uma poderosa ferramenta de dissimulação do pro-
grama sindical a ser assumido pelo sindicato após 
a eleição, pela elementar razão de que a diretoria 
é conformada pelos programas de todas as chapas 
concorrentes.

Devemos caminhar para uma condição na qual 
o programa da chapa vencedora seja a expressão 
legítima das organizações que a configuram, numa 
composição prévia que respeite os limites que um 
programa sindical necessariamente estabelece. A 
esquerda não terá o que perder frente aos ataques 
violentos que a burguesia vem desferindo à classe 
trabalhadora brasileira, desde o impeachment de 
Dilma Rousseff, em 2016. A totalidade do histórico 
de conciliação, levando-se em conta apenas o perí-
odo da redemocratização para cá, trouxe derrotas 
suficientes para demonstrar para o proletariado bra-
sileiro o grave desvio que representam as alianças 
políticas com a burguesia e o quanto não podemos 
confiar um milímetro em qualquer dos seus seg-
mentos.

A unificação das lutas e a construção de uma 
greve geral ainda mais poderosa que a de 28 de abril 
para colocar abaixo as reformas em curso já será, por 
si mesma, uma autocrítica das correntes que depo-

“A reestruturação da 
rede é um movimento de 
transformação das favelas 
em grandes bairros para 

remunerar o capital”
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sitavam na conciliação, de algum modo, expectativas 
de avanços para a classe trabalhadora. Não devemos 
exigir autocríticas formais de ninguém.

Os trabalhadores têm que mostrar a força da inde-
pendência de classes e a luta direta contra os patrões, 
representados pelos governos. A greve deve ser a ban-
deira a tremular na consciência sindical. O momento 
é de blindar a luta unificada, independente e contra a 
conciliação. O sistema da majoritariedade é o único 
capaz de proteger o sindicato de organizações políticas 
que venham assumir governos no Estado burguês, e 
nele se protejam com políticas capitalistas liberais, se-
jam elas de esquerda ou de direita.

É sob esta perspectiva que devemos ampliar o di-
reito ao voto universal para todos os trabalhadores da 
educação da base política do Sepe. Toda a categoria 
deve exercer o direito político de decidir os rumos do 
sindicato, antes que a ela seja exigida a obrigação e o 
dever da filiação. A confiança deve partir da direção do 
sindicato, para que a categoria retribua também com 
confiança, aproximando-se dos fóruns e das instâncias 
do sindicato.

Devemos ter a coragem de enfrentar o desafio de 
chamar os trabalhadores para as decisões políticas, 
como fazemos numa assembleia unificada de todas as 
redes, ou para eleger represen-
tantes de escola e delegados ao 
congresso. É desta confiança dos 
trabalhadores da educação no 
sindicato que brotará a consci-
ência de classe capaz de derrotar 
as políticas de governo e aumen-
tar qualitativamente as filiações 
sindicais. Nenhum sindicato de 
trabalhadores deve depender de 
filiações interesseiras, atraindo a 
base como se fora uma agência 
de propaganda para oferecer uma mercadoria, qual-
quer que seja ela. Muito menos acenar com desconto 
em plano de saúde privado, do qual o Sepe incorre no 
grave desvio de ser agente comercial.

 Alguns opositores do Voto Universal poderão ar-
gumentar que estaríamos expondo o aparelho sindical 
a eventuais ações da direita, facilitando-lhe o ingresso 
no sindicato pela via eleitoral. Ou que as eleições se-
riam facilmente fraudadas, frente à dificuldade em se 
conseguir a relação nominal de todos os servidores.

Descartar esta possibilidade seria desconhecer 
o conjunto de leis da dialética materialista que deve 
ser compreendida para orientar o movimento dos tra-
balhadores. Ao mesmo tempo, estas mesmas leis da 
negação, da contradição e da transformação de quan-
tidade em qualidade deve nortear as nossas ações e 
nos orientar decisivamente para o caminho do forta-
lecimento das bases políticas do sindicato e das lutas 
contra as políticas capitalistas. O voto universal pode-
rá trazer uma nova concepção de militância.

Filiação à CNTE

O atual estágio da luta de classes no Brasil exige 

de todos os segmentos pertencentes ao proletaria-
do, e que se sintam, de fato, pertencentes a ele, que 
atuem com firmeza em direção à unificação das lutas 
da classe trabalhadora contra as reformas capitalis-
tas em curso. No caso específico dos trabalhadores 
da educação, devemos organizar a unificação nacio-
nal da categoria contra o avançado processo de priva-
tização da educação e do ensino públicos. Somente 
greves gerais nacionais da categoria podem impedir 
o avanço das ONGs nas gestões das escolas, o que 
já vem sendo feito na saúde pública. Filiar o Sepe à 
CNTE poderá fortalecer esta iniciativa, com a qual 
deveremos instrumentalizar a luta e a resistência 
contra o Movimento Todos pela Educação (TPE).

4) Avaliação das greves, reorganização, 
perspectivas de lutas para as redes e 

concepção sindical

Luta fragmentada facilitou ataques

Esta tese não pretende buscar respostas imedia-
tas às políticas capitalistas, mas apontar caminhos 
possíveis de resistência, como uma das resultantes 
das análises críticas aqui formuladas aos referen-

ciais teóricos assumidos pela 
esquerda em geral. Uma outra 
resultante neste processo é a 
necessidade de acumular co-
nhecimento suficiente sobre 
as políticas de governo e suas 
verdadeiras intenções de classe. 
Conhecimento específico para 
ser usado em função da cons-
trução de uma organização sin-
dical capaz de responder direta 
e concretamente às necessida-

des imediatas das trabalhadoras e trabalhadores da 
educação com vistas à formulação e implementação 
de políticas sindicais que mobilizem e aglutinem a 
base da categoria em torno do sindicato, nos seus 
locais de trabalho. Políticas sindicais que demons-
trem aos trabalhadores a importância histórica da 
luta contra governos e patrões e que o sindicato é o 
instrumento político mais imediato contra a opres-
são de classe e que pode, concretamente, minimizar 
a sanha do capital contra os trabalhadores.

De alguma forma, os elementos contraditórios 
que deveriam estar aguçados no interior da direção 
sindical, entre dois lados distintos da luta de classes, 
estão equilibrados, amenizando as contradições que 
deveriam alimentar o sindicato ao invés de demovê-
-lo do seu real significado, como temos visto nas últi-
mas três décadas. Neste sentido, não é exagero falar 
em colaboração em relação aos avanços das políticas 
liberais. Os pequenos focos de resistência, quando 
existem, são produzidos por uma política minoritá-
ria em relação ao conjunto da direção sindical, que 
vem sendo aprovada nas assembleias que deflagra-
ram as últimas greves da categoria. Greves que têm 
sido sistematicamente combatidas pela maioria da 

diretoria do Sepe/RJ.
A razão instrumental desta conduta poderemos 

encontrar no conteúdo dos programas das organi-
zações políticas que compõem a maioria da direção 
do Sepe. Em comum, a inexistência de uma neces-
sidade expressa em conhecer a realidade, pois, para 
conhecê-la precisa-se querer transformá-la. 

As últimas greves dos trabalhadores de educação 
das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, reali-
zadas em 2011, 2013, 2014 e 2016, demonstraram todo 
o rigor da política neoliberal. Estas greves serviram para 
produzir um fenômeno essencial que poderá potencia-
lizar transformações futuras, a médio ou a longo pra-
zos, na correlação de forças no interior do movimento 
político dos trabalhadores. 

Devemos romper com os métodos que já demons-
traram historicamente a sua ineficácia. A instituciona-
lização das atividades sindicais tem levado a categoria 
a derrotas, que vêm se avolumando ao longo dos anos, 
na medida em que os trabalhadores organizados para o 
enfrentamento político são substituídos por parlamen-
tares e instituições, cujo objetivo é destituir o sindicato 
e sua base política da condição de sujeitos da sua pró-
pria história. A burguesia e seus governos agradecem. 

Não menos importante, as ações próprias dos tra-
balhadores da educação, representados pelo Sepe/
RJ, demonstram que a privatização da educação e do 
ensino públicos – tendo as ONGs como um dos seus 
instrumentos – ocorre também por conta de um pro-
cesso de conciliação e colaboração de classes na busca 
por um consenso que jamais poderá existir, frente às 
contradições peculiares às relações de produção capi-
talistas.

Enquanto isso, as políticas de educação neoliberais 
vêm prejudicando a vida profissional e a saúde de do-
centes e não-docentes, e servem como agente direto de 
um serviço público limitado e muito aquém das neces-
sidades humanas, como tenta demonstrar o conjunto 
de todo este estudo. Surge, então, as questões produ-
zidas pela interrelação dos elementos contraditórios de 
uma mesma equação: Estado, política opressora, mate-
rialização da política, resistência do proletariado. Qual o 
grau de responsabilidade dos trabalhadores da educa-
ção frente a essas políticas? Qual o papel do sindicato 
nesta contradição? Frente a uma política sindical mais 
arrojada e independente, o Estado teria avançado tanto 
sobre os trabalhadores da educação?

O ano de 2014 foi importante para que ficasse de-
monstrado o quanto o nosso sindicato tem recuado 
frente às políticas dos governos. A palavra de ordem 
‘Não Vai Ter Copa’, introduziu um elemento contra-
ditório importante e poderíamos dizer mesmo, funda-
mental, neste processo. Setores majoritários da direção 
foram obrigados, mais uma vez, a se unificarem com os 
então representantes dos governos no interior da dire-
ção, para combater o movimento de resistência à Copa. 
Contraditoriamente, foi um segmento importante da 
esquerda no interior do sindicato, O Trabalhador da 
Escola à frente, quem lançou a luta contra os megae-
ventos esportivos – Copa do Mundo de 2014 e Jogos 
Olímpicos de 2016 –, inicialmente com as palavras de 

“As políticas de educação e 
de regularização fundiária 

são tomadas como um 
elemento central do governo 
no momento em que iniciava 

o processo da propaganda 
externa dos negócios da 

Olimpíada de 2016”
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ordem ‘Não à Copa!’ e ‘Não à Olimpíada!’.
A resolução fora encaminhada a plenário por meio 

de tese publicada no Caderno de Teses Específicas do 
XIII Congresso do Sepe, realizado em 2011, assinada 
por setores oposicionistas e situacionistas no sindica-
to. A resolução, extraída da tese e transcrita a seguir, foi 
lida no plenário daquele congresso e aprovada por una-
nimidade, juntamente com a orientação política contra 
as ações coercitivas impostas à categoria pelo Conselho 
Federal de Educação Física (Confef) e também contra 
a política dos governos das três esferas. O último pa-
rágrafo da tese não deixava nenhuma dúvida sobre a 
orientação política que sairia daquela resolução, como 
ponto de partida para uma luta unificada da esquerda 
contra os megaeventos capitalistas que subtraíam os 
recursos materiais que deveriam ser destinados aos 
serviços essenciais, dentre eles o de educação pública:

“A razão desta tese é iniciarmos um processo de orga-
nização política na qual um programa unificado deverá ser 
conduzido às escolas e ultrapassar as fronteiras da área de 
conhecimento da educação física. 
Confef, Governos Dilma/Cabral/
Paes, Copa do Mundo de 2014 e 
Olimpíadas de 2016 são inimigos da 
classe trabalhadora, por mais que 
digam o contrário. Ações judiciais 
que sustentem nossa intervenção 
política contra o conselho devem se 
articular com a denúncia aos mega-
eventos esportivos.”

Como podemos constatar, 
a resolução não deixa margem 
para interpretações distorcidas a respeito da luta que 
o sindicato deveria fazer contra a copa e a olimpíada. 
Nem mesmo o relativismo pós-moderno, tão utilizado 
pela esquerda, seria capaz de abalar tão clara resolução. 
Contudo, esta política aprovada no XIII Congresso do 
Sepe jamais foi levada adiante pela direção majoritária 
do sindicato, conforme a orientação aprovada no ple-
nário do congresso, ocorrendo de fato o seu contrário.

As organizações situacionistas que assinaram a 
tese, além de O Trabalhador da Escola, acabaram se 
unificando com os setores que não a assinaram, os 
quais, por sua vez, se juntaram num grande bloco com 
os partidos governistas, defensores conservadores dos 
megaeventos, contra a palavra-de-ordem que ganharia 

as ruas do Rio de Janeiro e de diversas capitais.
A resolução do congresso fora cumprida apenas 

pela vanguarda mais combativa do Sepe, que expressou 
a palavra-de-ordem “Não Vai Ter Copa, Nem Olimpí-
ada!”, numa faixa assinada pela Regional III do Sepe, 
ainda em 2011, da qual a maioria da esquerda se esqui-
vou e mais adiante combateu abertamente, negando-
-se, inclusive, a reconhecer a legitimidade congressual 
da política que continuaríamos a levar até às Olimpía-
das de 2016.

Formava-se, na verdade, uma poderosa barreira 
contra a contestação que se fazia mais do que neces-
sária, sob o ponto de vista proletário. Uma organização 
trotsquista de forte presença na direção do Sepe, por 
exemplo – e que se recusou a assinar a Tese Específica 
ao XIII Consepe contra a copa e a olimpíada –, chegou 
a reivindicar ingressos mais baratos para a classe traba-
lhadora, numa aberta adesão ao projeto capitalista de 
realização da Copa do Mundo mais cara e lucrativa para 
o capital, dentre todas as copas até hoje realizadas. En-

quanto militantes e simpatizan-
tes do Movimento O Trabalhador 
da Escola levavam a palavra-de-
-ordem ‘Não Vai Ter Copa’, como 
negação dos trabalhadores a um 
projeto capitalista, aquela orga-
nização trotsquista se dobrava à 
realização da copa, com a palavra-
-de-ordem bem-comportada, 
conformista e conservadora de 

que ‘Na Copa Vai Ter Luta’.
No caldeirão incandescente que se transformou o 

país com a proximidade da Copa do Mundo de Fute-
bol, a greve unificada dos trabalhadores da educação, 
em 2014, chegava ao seu auge durante as fases finais da 
copa. De um lado, a mídia estimulando a alienação e o 
hedonismo, com a movimentação de turistas nacionais 
e estrangeiros, e de outro os trabalhadores se manifes-
tando, de modo diverso, contra a copa, cercados sempre 
por fortíssimo aparato de repressão que levou à prisão 
inúmeros manifestantes, incluindo os 23 processados, 
dos quais três companheiros da nossa categoria.

Voltando ao ano anterior, a chamada ‘Carta de Ren-
dição’ de Brasília, que atendia pelo nome de ‘acordo’, 
obviamente que não passava disso mesmo, de uma ren-

dição pacífica. Não havia acordo a ser cumprido como 
alegava acreditar a direção do Sepe, a não ser a retirada 
da multa ao sindicato – que representaria o ataque ao 
direito de greve – e das punições administrativas. Estas, 
porém, viriam a se aprofundar em 2014, agora anun-
ciadas por declarações do ministro do STF de que o 
sindicato não cumprira o acordo. Entretanto, muito ao 
contrário do que alardeava Fux, os grupos de trabalhos 
propostos jamais foram convocados pelos governos, in-
clusive para a implantação da legislação constitucional 
que dedica um terço da carga horária dos docentes ao 
planejamento pedagógico. Não é de se surpreender 
que a direção do Sepe acreditasse naquelas promessas.

Uma nova greve se inicia, desta vez unificada nas 
duas redes e tendo contra o movimento todo o aparato 
repressivo de Estado, organizado especialmente para a 
Copa do Mundo. Contra a greve, a insistência do forte 
argumento dos governos e do ministro de que o acordo 
de Brasília não fora cumprido e de que aquela greve se-
ria continuação da primeira, estando sujeita às retalia-
ções anunciadas no ano anterior. Desta vez, a burguesia 
se ancorava na certeza da colaboração da diretoria do 
Sepe, por mais que esta última se somasse às forças 
mais entusiasmadas com o início da nova greve, no mês 
de maio, imaginando pôr fim ao movimento até, no má-
ximo, o início da copa, em junho.

Era uma questão de tempo. A constante pressão 
exercida pela direção do Sepe sobre a vanguarda gre-
vista – participantes do Comando Unificado da Greve 
e do movimento de resistência à Copa do Mundo que 
se fazia no interior da greve –, contribuíam para expor 
a profunda cisão interna, transformada numa espécie 
de senha que sinalizava para os governos não economi-
zar na repressão policial e administrativa. O combate à 
greve foi intensificado e processos administrativos de 
exoneração foram abertos, salários descontados e dire-
ções de escolas orientadas para assediar moralmente 
os servidores grevistas. Uma perseguição que acabou 
resultando num recuo perigoso.

Os trabalhadores da educação foram vitimados 
nestas greves pela absoluta ausência de uma política de 
formação sindical que preparasse politicamente a cate-
goria, instrumentalizando-a na luta contra as políticas 
de governo e seus métodos de repressão. Duplamente 
vitimados, podemos afirmar. Contudo, venceremos!

“A greve é e continuará sendo 
o método mais eficaz de luta 
dos trabalhadores enquanto 

houver a contradição principal 
capital x trabalho (burguesia x 

proletariado)”

Assinam essa tese:
Adriana Machado Penna – UFF / Santo Antônio de 
Pádua (Faculdade de Pedagogia);
Carlos Eduardo Martins – Rede Municipal de São 
Gonçalo;
Carlos Dittz – Direção Regional III;
Carlos Marcelo da Silva – C. E. Alte. Barão de Tefé 
(Santo Antônio de Pádua); 
Edi Menezes Ladeira – C. E. João Alfredo;
Eduardo Giardini – Aposentado Rede Municipal e 
SUDERJ;

Érica Portas – E. M. Capitão Costa (São Pedro da Aldeia);
Genésio Paulo – Direção Regional III;
Jansen Cunha – C. E. João Maurício Brum e C. E. 
Alte. Barão de Tefé (S. A. de Pádua);
Jéssica Angelo Pereira – Rede Estadual de MG;
Jonas Henrique de Almeida da Silva – C. E. Figueira 
(Nova Iguaçu);
José Carlos Lima de Souza – E. M. Alagoas e 
Faculdade de Educação da Uerj;
Juliana Ferreira da Cruz – Creche Municipal Izabel 

Ferrez da Silva (Sapucaia);
Leandro Martins Costa – Direção Regional III;
Luiz Sergio B. Cezar – Direção Regional III;
Roberto Alves Simões – Direção Regional III;
Sonia Maria Siqueira Totte – C. E. Visconde de Cairu;
Tássia Simões da Costa Silva – E. M. Aurelino Santos 
(São Pedro da Aldeia);
Vanessa Maria da Silva – E. M. Antônio Rodrigues 
dos Santos (São Pedro da Aldeia);
Waldemiro Lins de Castro – Direção Regional III. 
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Tese10
TESE SEPE – NOSSA EDUCAÇÃO VALE 

MAIS QUE OS LUCROS DELES 
1 – CONJUNTURA

INTERNACIONAL 

A situação internacional segue marcada pela con-
vulsão. A ascensão de Trump nos Estados Unidos, 
que é a cara mais reacionária, racista e machista do 
imperialismo em meio a uma recuperação débil da 
crise capitalista de 2008, traz novas tensões com as 
constantes ameaças de ataques imperialistas atual-
mente direcionadas à Coreia do Norte, além dos 
bombardeios na Síria. Trump é uma demonstração 
de que os tempos seguem marcados no plano in-
ternacional por uma profunda crise orgânica. Essa 
crise, que se faz sentir na economia, política e social-
mente, golpeia os políticos tradicionais e seus parti-
dos. As polarizações políticas e sociais dão o tom da 
situação, e novos fenômenos da luta de classes estão 
acontecendo. 

Na América do Sul a crise orgânica é muito forte. 
Com o esgotamento dos governos pós-neoliberais 
deu-se lugar à ascensão de Macri na Argentina, um 
neoliberal do grande empresariado, a um golpe ins-
titucional no Brasil, que levou Temer ao poder, e a 
uma crise sem precedentes na Venezuela. O projeto 
utópico de integração sul-americana sem tocar na 
propriedade privada, com iniciativas de tipo ALBA 
se mostrou uma falácia. A conclusão a se tirar é que 
a classe dominante da América Latina não podem 
levar adiante a tarefa de emancipação nacional frente 
ao imperialismo. Essa é uma tarefa dos trabalhado-
res e dos povos. 

A crise de Maduro na Venezuela é uma demons-
tração disso. O “socialismo do século XXI” sem 
questionar a propriedade privada e a burguesia não 
pode dar certo. Há um enfrentamento entre a direita 
organizada na MUD, Mesa de Unidade Democrá-
tica, que é servil aos interesses do imperialismo. 
De outro Nicolás Maduro que impôs um forte giro 
repressivo impondo maior militarização, e decretou 
um novo Estado de exceção. Nesse marco, convocou 
uma Constituinte que é uma farsa. Maduro apresen-
tou critérios para eleição de constituintes de modo 
a garantir sua maioria, e chegou a falar sobre uma 
“constituinte militar”. O confronto entre o chavismo 
e a oposição de direita está longe dos reais interesses 

do povo trabalhador. A oposição de direita fala de de-
mocracia para esconder um plano pró-imperialista. 
O Senado dos EUA aproveitou a situação para apre-
sentar uma série de medidas intervencionistas na 
Venezuela e fortalecer a direita. A única saída possí-
vel não pode passar nem pelo apoio ao governo, nem 
à oposição de direita, mas lutar por uma verdadeira 
Assembleia Constituinte Livre e Soberana que im-
ponha os interesses da classe trabalhadora e do povo. 

Mas há resistência para nos inspirar. Na Argenti-
na setores da classe trabalhadora deram importantes 
demonstrações de como responder aos ataques dos 
governos, similares ao que estão impondo em nosso 
país. As trabalhadoras e trabalhadores da multina-
cional Pepsico na Argentina mostraram que é pos-
sível se rebelar contra a tentativa que os capitalistas 
e seus governos fazem de descarregar a crise nas 
nossas costas. Após o anuncio de 600 demissões, os 
trabalhadores da Pepsico ocuparam a fábrica, e estão 
lutando para fazer valer seu legítimo direito ao tra-
balho. Sua luta se transformou numa causa nacional 
com manifestações que chegaram a reunir 30 mil 
pessoas nas ruas da cidade de Buenos Aires. A luta 
dos trabalhadores da Pepsico, que teve um destaque 
para as trabalhadoras, tem também um papel deci-
sivo do PTS (organização irmã do MRT), que diri-
ge a comissão interna da fábrica. Apoiar iniciativas e 
grandes batalhas da nossa classe no plano nacional, 
mas também internacional, difundir e aprender com 
seus avanços é uma tarefa fundamental para todos os 
trabalhadores e suas organizações. 

Internacionalmente o neo-reformismo de Syriza 
na Grécia e Podemos na Espanha se fortaleceu por 
um momento como resultado da crise orgânica. Po-
rém, tampouco deu uma resposta de fundo. Na Gré-
cia, onde o Syriza governa, isso é muito claro. Depois 
de aceitar as condições de ataque imposto no acordo 
feito para deixar a Grécia sangrando, mesmo com o 
povo e os trabalhadores tendo votado em plebiscito 
contrariamente ao pacto com o FMI, Banco Central 
Europeu e a Alemanha, o Syriza baixou a cabeça e 
está administrando os ataques que os capitalistas 
exigiram. Não à toa desde então várias greves de tra-
balhadores já ocorreram na Grécia contra o governo 
do Syriza. 

Em meio à essa situação é que a Frente de Es-

querda Socialista e do Trabalhadores na Argentina, 
integrada pelo PTS, emerge como um grande exem-
plo de que é possível que uma esquerda socialista, 
classista e revolucionária seja uma alternativa para 
milhões frente à crise capitalista. Nicolás del Caño, 
que foi candidato à presidência da Argentina pela 
FIT, está encabeçando uma forte campanha em de-
fesa das 6 de horas trabalho sem redução salarial, 
para que todos possam trabalhar, além de se colocar 
ativamente em todas as lutas dos trabalhadores, es-
tando lado a lado a eles nos piquetes, manifestações, 
e até enfrentando-se com a repressão. Fortalecer a 
luta da classe trabalhadora internacional é uma ta-
refa dos trabalhadores de todo o mundo, e em espe-
cial do Brasil. Por isso, a tese NOSSA EDUCAÇÃO 
VALE MAIS QUE O LUCRO DELES propõe: 

- Que o SEPE impulsione campanhas de so-
lidariedade ativa e difusão das lutas dos traba-
lhadores no plano internacional, e na América 
Latina em especial. 

- NACIONAL 

O cenário político nacional está marcado por uma 
grande crise política, econômica e social. O golpe 
que levou Temer ao poder, foi uma prova fundamen-
tal para a esquerda, e uma prova de que o PT e as 
centrais sindicais se negam a organizar resistência 
real em base aos trabalhadores. A Lava Jato foi o 
principal instrumento golpista, a serviço de acele-
rar os ataques à classe trabalhadora. A “república de 
Curitiba” comandada por Sergio Moro nada tem de 
salvação da corrupção, mas pelo contrário é uma má-
quina de ataques aos interesses dos trabalhadores e 
do povo pobre, servil aos interesses do imperialismo 
e da direita brasileira. Da mesma forma o Judiciá-
rio brasileiro que se em algum momento lançou-se 
contra um ou outro político da burguesia, foi muito 
mais para instrumentalizar o conjunto do regime de 
acordo com seus interesses, do que qualquer preo-
cupação com a corrupção que rouba o dinheiro pú-
blico. 

No entanto, setores da esquerda saíram a apoiar a 
Lava Jato, mostrando sua total adaptação a esse regi-
me podre, cujo Judiciário liberta Aécio Neves e nega 
habeas corpus para Rafael Braga. Outras organiza-
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ções, como o PSTU defenderam que o golpe favore-
ceria os trabalhadores, e agitaram um “Fora Todos” 
que só favoreceu a direita. E o PT por sua vez, cum-
priu um papel mais criminoso buscando conchavos 
com os golpistas na esperança de se salvar, e depois 
do golpe principalmente através da CUT, freando 
a potencialidade da classe trabalhadora em realizar 
greves gerais capazes de impor uma outra saída para 
essa situação, mesmo quando essa dava demonstra-
ções claras de que havia disposição de luta. Tudo em 
nome das eleições de 2018. 

O resultado disso se faz sentir atualmente com 
os ataques que o golpista Temer aprovou, e pretende 
aprovar. A reforma trabalhista ataca profundamente os 
trabalhadores, e precisa ser anulada imediatamente, 
pois aumenta ainda mais precarização e deixa os tra-
balhadores ainda mais à mercê da ganancia capitalis-
ta. A reforma da previdência nos obrigará a trabalhar 
até morrer. Já existem 14 milhões de desempregados 
no país. Em meio a isso, a Educação está sangrando. A 
UERJ, uma das maiores universidades do país, segue 
sem condições de funcionar. Bolsas de estudantes, 
como as do CNPQ foram cortados. E isso se combina 
à crise dos estados, como no Rio de Janeiro. 

Neste processo, com o PT se colocando como ví-
tima da situação para se relocalizar, grande parte da 
esquerda seguiu a manobra petista de colocar centro 
na consigna de “Diretas Já”, se adaptando a esta linha 
do PT de campanha eleitoral rumo a 2018, fortale-
cendo Lula como candidato e pra isso criando uma 
Frente Ampla Pelas Diretas Já que incluía partidos 
burgueses. Esta adaptação foi acompanhada de um 
silêncio ensurdecedor de grande parte da esquerda 
em relação ao papel das grandes centrais sindicais 
como a Força Sindical, mas também a CUT e a CTB 
que compõem as Frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo. Ou seja, o que deveria ser uma política de exi-
gência acompanhada da necessária denúncia para se 
construir um verdadeiro polo alternativo na luta de 
classes se transformou em “unidade a todo custo” 
com “análises profundas” que remetiam o sucesso da 
greve geral de 28 de abril ao fato de que “finalmente as 
centrais sindicais se entenderam”, ou seja, ignorando 
o plano comum das centrais contra o desenvolvimen-
to da luta de classes, toda a dinâmica das classes e o 
peso da classe operária em ação.

Para superar isso precisamos encarar as tarefas que 
temos pela frente com seriedade e urgência. Temos 
que impulsionar uma ampla batalha pela anulação das 
reformas trabalhista, desmascarando a propaganda do 
governo de que elas é que tirarão nosso país da crise. 
A reforma trabalhista simplesmente despeja os efei-
tos dessa crise nas nossas costas. Precisamos superar 
e lutar contra a traição e boicote das grandes centrais 
sindicais que terminaram abrindo espaço para esse 
ataque. Mostrar que nossas vidas valem mais que o 
lucro deles, e por isso exigimos o fim do pagamento 
da dívida pública e reforma agrária radical que aca-
bem com a subordinação ao capital estrangeiro, ne-
nhuma demissão, redução da jornada de trabalho sem 
redução salarial, efetivação de todos terceirizados sem 

necessidade de concurso ou processo seletivo, salário 
mínimo do DIEESE e igualdade salarial. Grandes 
empresas como a Odebrecht e a JBS devem ser ex-
propriadas e estatizadas, sob controle dos trabalhado-
res. Essas e outras demandas, batalhamos como parte 
da defesa de uma Assembleia Constituinte Livre e 
Soberana, que anule a PEC 55, a lei da terceirização, 
a reforma trabalhista e a reforma da previdência ainda 
não aprovada. Mas que avance para questionar todos 
os projetos da burguesia brasileira que querem des-
carregar a crise sobre nossas costas. 

- Por tudo isso, propomos que o SEPE efeti-
ve uma exigência às grandes centrais sindicais 
pela preparação de uma nova greve geral já.

- Que o SEPE impulsione uma ampla cam-
panha pela revogação da reforma trabalhista e 
contra a reforma da previdência.

- RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro a crise atinge com mais força do 
que em qualquer outro estado no país e Pezão, Temer 
e os governos municipais querem transformar nosso 
estado num exemplo de como atacar duramente os 
trabalhadores e a juventude para que sejamos nós a 
pagar pela crise. 

 A privatização da CEDAE, o aumento da alí-
quota previdenciária para os servidores e as outras 
medidas aprovadas na ALERJ para atacar foram algu-
mas das medidas mais duras votadas sob as bombas 
das polícias de Pezão e Crivella. Mas não é só no ple-
nário da ALERJ que são aprovados os ataques. A si-
tuação de crise está acabando “silenciosamente” com 
a educação e a saúde. Centenas de salas foram fecha-
das por Pezão em 150 escolas, e nos hospitais e UPAS 
a situação é catastrófica. A saúde que já era precária 
agora está a cada dia pior, e milhares morrem sem ter 
direito a um atendimento médico minimamente dig-
no.

 A UERJ expressa os ataques mais agudos do 
governo. Sem receber suas verbas, docentes, técnicos 
e terceirizados estão sem salários e os estudantes sem 
bolsas. Bandejão fechado e falta de infraestrutura. É 
uma política de destruição da universidade, e cabe aos 
professores se colocar lado a lado dessa luta contra o 
desmonte da UERJ.

 O desemprego causado pelos patrões e a alta 
do custo de vida agravam a cada dia a miséria social 
e, como não podia deixar de ser, a criminalidade e a 
violência. A resposta dos governos têm sido o endu-
recimento da repressão, fazendo com que fique ainda 
mais criminosa a atuação da polícia racista e assassina 
que mata a cada dia nos morros. Maria Eduarda, de 13 
anos, morta pelas balas da polícia dentro de sua esco-
la na Pavuna, tornou-se mais um triste símbolo dessa 
situação. Outras crianças têm perdido a vida de for-
ma bárbara pelas balas da polícia, como Vanessa dos 
Santos, de 10 anos, assassinada pela polícia no Lins. A 
polícia mata uma média de uma criança por mês, com 
6 crianças tendo sido mortas em 2017. São crimes 
impunes. Um “efeito-colateral” da ação da PM, como 

disse o seu porta-voz após a morte de Maria Eduar-
da. De janeiro de 2016 a junho de 2017 foram 1.400 
pessoas atingidas pelas balas supostamente perdidas. 
Balas que encontram sempre um alvo certo: a juven-
tude negra das favelas e morros. Há uma média de 14 
tiroteios por dia na região metropolitana do Rio.

 Agora, o governo reforça ainda mais a re-
pressão, militarizando a cidade e colocando, além 
da polícia e a Força Nacional, o exército para realizar 
operações assassinas nos morros. Nas escolas, esse 
massacre por parte do estado está totalmente presen-
te: das 1.537 escolas e creches municipais do Rio, 381 
ficaram fechadas um ou mais dias no primeiro semes-
tre por conta da violência. 93% dos dias letivos tiveram 
algum fechamento de escola ou creche. A “solução” 
que propôs Crivella é construir escolas blindadas.

 Enquanto a polícia mata nos morros, o judi-
ciário encarcera massivamente o povo negro. Como 
símbolo dessa barbárie da “justiça” temos o caso de 
Rafael Braga: um dentre milhares de jovens negros 
que segue atrás das grades por “flagrantes” comple-
tamente forjados feitos pela polícia e endossados pela 
justiça racista. Cada vez menos escola, cada vez mais 
prisões: essa é a política dos governos e patrões para a 
juventude pobre e negra.

 O capitalismo é o responsável por essas mor-
tes: com os ataques a nossos direitos, empregos e 
salários, enquanto se preserva metade do orçamento 
nacional para o pagamento da dívida pública a ban-
queiros e especuladores; com a sua política de “guer-
ra às drogas” que serve de pretexto à matança policial 
indiscriminada. Contra isso precisamos lutar pelo fim 
do pagamento da dívida, pela legalização das drogas, 
pela liberdade de Rafael Braga e contra essa polícia 
racista e assassina e pelo fim da militarização do Rio.

- Que se vote uma campanha em defesa do 
não pagamento da dívida pública, e impostos 
progressivos sobre as grandes fortunas, para 
que haja dinheiro para Saúde e Educação. 

- Que o sindicato organize ações contra a 
ocupação militar no Rio de Janeiro.

– POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O projeto de lei “escola sem partido”, que não 
tem nada de imparcial, chamado também de “lei da 
mordaça”, quer censurar o que os professores en-
sinam em sala de aula. Durante a ditadura militar o 
método de censura foi muito utilizado para impedir 
qualquer tipo de oposição aos governos ditatoriais. 
Hoje o projeto de lei “escola sem partido”, se apoia 
nas camadas mais reacionárias da sociedade, e que 
se orientam pelos partidos de direita e a mídia gol-
pista.

Esse projeto de lei está longe de se preocupar 
com a qualidade de ensino, se for aprovado servirá 
como um mecanismo de criminalização dos profes-
sores, principalmente os de humanas, que promo-
vem debates polêmicos em sala. Quem tirou Karl 
Marx da bibliografia das disciplinas de história, so-
ciologia, filosofia, geografia? Ensinar como funciona 
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a sociedade capitalista, a exploração do homem pelo 
homem, como é extraído a mais-valia, alienação do 
trabalho, questões de gênero e raça, aparentemente 
oferecem uma grande ameaça para a burguesia que 
alega que os professores doutrinam os alunos.

Além disso, ainda existe o projeto de Reforma do 
Ensino Médio, que é parte dos ataques que o gover-
no tem feito aos trabalhadores em geral e à educa-
ção em particular. O governo Temer, com seu pro-
jeto chamado “Ponte para o futuro”, simplesmente 
propõe “acabar com as vinculações constitucionais 
estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde 
e com educação”. Busca desvincular os gastos com 
educação de seu mínimo constitucional, desmante-
lando o atual modelo de financiamento da educação 
pública no país. A verba da educação (e da saúde) 
poderão assim ser usadas para pagar dívida pública, 
ou outros gastos. O que se coloca aqui não é uma 
questão fiscal: é o próprio direito à educação pública 
e gratuita que corre risco.

Para o ministro do governo golpista Mendonça 
Filho se deve “promover um enxugamento do currí-
culo e uma flexibilização na escolha das disciplinas”, 
e ter “mais flexibilidade para que o jovem no ensi-
no médio comece a decidir a própria trajetória. Não 
faz sentido que o jovem que quer ingressar em um 
curso ligado à área de humanas tenha a mesma base 
curricular daquele jovem que vai para as ciências 
exatas”. Assim, vemos que a reforma do Ensino Mé-
dio proposta pelo MEC vai gerar um esvaziamento 
da formação dos nossos jovens estudantes, que não 
terão garantidas a oferta dos “itinerários formativos” 
propostos pelo MEC, fragmentando e estratificando 
ainda mais a formação. Por fora de um incremen-
to das verbas públicas para a educação pública de 
gestão pública, essa reformulação do Ensino Mé-
dio só pode redundar em privatização, fortalecendo 
o controle patronal e empresarial sobre a formação 
dos nossos jovens trabalhadores, excluindo um vas-
to seguimento de estudantes trabalhadores, reduz 
a oferta de vagas, reduz o número de professores e 
entrega a educação pública nas mãos das grandes 
corporações educacionais como Fundação Bradesco. 
Por isso propomos: 

 – Uma ampla mobilização contra o Escola 
sem Partido, que envolva pais e alunos, além de toda 
comunidade escolar. Essa mobilização deve envolver 
manifestações, ser pauta das lutas da categoria, e a 
elaboração de materiais voltados à comunidade es-
colar.

- Ações de mobilização contra a Reforma do 
Ensino Médio, também voltada para o diálogo 
com toda a comunidade escolar. 

– O MODELO DE GESTÃO EMPRESARIAL 
DA EDUCAÇÃO 

Desde sua formação, o SEPE reivindica uma mu-
dança no modelo de escola, mas sem nunca avan-
çar amplamente no debate de uma outra concepção 
educacional. Para isso, o sindicato deveria fomentar 

a formação política e engajamento dos professores 
na luta, para que a concepção de uma nova escola, 
resistente aos ataques do capital, formadora de mas-
sa crítica e atuante por uma sociedade igualitária e 
livre de opressões, onde os estudantes, em primeiro 
lugar, mas também professores e familiares, possam 
desenvolver seu potencial humano máximo. Não 
podemos mais permitir que a educação seja tratada 
como produção de números.

A partir do governo Sérgio Cabral o modelo em-
presarial de gestão passou a vigorar nas escolas esta-
duais e também serviu de base para alguns municí-
pios, como o do Rio de Janeiro. À frente da SEEDUC 
o economista Wilson Risolia investiu muito na cria-
ção deste sistema de gestão e treinamento das di-
reções e por anos convivemos com o GIDE, AGE e 
o SAERJ, avaliação externa que seguia as diretrizes 
dos testes padronizados internacionais, produzia 
números que mostravam uma adequação as exigên-
cias do mercado internacional e permitia ao governo 
brasileiro e carioca conseguirem mais investimen-
tos externos. Um esquema fraudulento que contava 
com a conivência de direções escolares alinhadas ao 
governo. O SAERJ nada mais era que uma produção 
de números que não refletiam a realidade das esco-
las e cumpriam o papel de fomentar o pensamen-
to meritocrático, ideal capitalista, nos estudantes e 
professores. As escolas tiveram melhorias que hoje 
custam muito caro, como computadores, aparelhos 
de ar condicionado e máquinas copiadoras, tudo alu-
gado ao preço de equipamentos novos, ou sem verba 
para manutenção, maquiando o sucateamento e os 
superfaturamentos. 

Após o governo de Cabral, a política passa a ser 
a do sucateamento em massa. Com a desculpa da 
crise, o Estado se nega a cumprir com sua obriga-
ção que consta na constituição, assim como muitas 
determinações da mesma constituição que o estado 
brasileiro descumpre sem pudor e joga a conta nas 
costas dos trabalhadores e estudantes.

A atual política educacional segue o modelo de 
padronização defendido por grandes corporações, 
editoras e grupos educacionais que visam acima de 
tudo o lucro em sua relação com Estado, mas tam-
bém a padronização de indivíduos docilizados para 
o mercado consumidor e que não questionem as 
crises cada vez mais constantes e intensas do capi-
talismo.

A política de Pezão e Vagner Victer, não ameaça 
apenas conquistas históricas da categoria como as 
adquiridas na greve de 1986 como, o enquadramento 
por formação, mas toda a carreira do magistério e a 
existência da escola pública. Segue um caminho pa-
recido com o do México onde a educação pública foi 
desmontada e os professores que ousam lutar, são 
perseguidos e mortos pelo Estado. 

Durante o período do governo Cabral, centenas 
de escolas já haviam sido fechadas com o argumen-
to da municipalização. Agora, a rede estadual passa 
pelo mais amplo ataque já sofrido nos últimos anos, 
com fechamento de escolas e turmas desde o final 

do ano passado. As últimas resoluções da SEEDUC, 
a 5531, 5532 e 5533, são na prática o desmonte da 
estrutura escolar e o rebaixamento ainda maior das 
condições de trabalho dos profissionais da educação, 
o que tem levado a um crescimento dos pedidos de 
exoneração. Nos municípios, a exemplo de Duque 
de Caxias, onde a prefeitura acabou com o plano de 
carreira dos professores, rebaixou o salário, não in-
vestiu na rede de escolas que são consideradas pela 
categoria uma das mais precarizadas do Estado, 
professores ainda sofrem com ameaças de grupos 
milicianos. É preciso agir contra esses ataques, só 
assim, com ações que questionem a legitimidade do 
governo e inclua os trabalhadores na construção da 
luta, poderemos impedir o avanço do fim da rede es-
tadual e que sobre para nós pagarmos pela crise, por 
isso propomos:

-Uma ampla campanha de denúncia a so-
ciedade deixando claro que está acontecendo 
uma reorganização educacional para inviabi-
lizar o funcionamento da escola para a popu-
lação.

-Instruir a categoria os trabalhadores da 
educação a não acatar as resoluções, assim 
como já é feito com o lançamento de notas e 
aportaria 419.

-Deixar claro que a luta contra os ataques 
deve se dar principalmente no campo político 
e não apenas no judicial.

-Fomentar a criação de comissões de base 
para a organização da luta nas escolas e regio-
nais.

 

3 – É PRECISO ORGANIZAR A LUTA

3.1 - AVALIAÇÃO DA GREVE DE 2016
 
Em 2016 aconteceu uma das maiores greves da 

história da rede estadual, com quase 90% da base 
paralisada em seu auge e durando quase 5 meses. 
Aconteceu por decorrência da crise do Estado que já 
mostrava seu potencial com as ameaças de rebaixa-
mento salarial e atrasos no décimo terceiro de 2015, 
abandono das escolas, demissão de funcionários e se 
fortaleceu muito com as ocupações de centenas de 
escolas naquele momento.

A situação também já se tornava insuportável 
para vários seguimentos do funcionalismo, o que le-
vou ao ressurgimento e fortalecimento do MUSPE, 
uma frente dos sindicatos dos servidores, no qual di-
reções de sindicatos pelegos, como os sindicatos dos 
servidores da justiça e da segurança dão a linha sem 
debater com suas bases. No Sindjustiça, por exem-
plo, existem vários indícios de burocratismo, ameaça 
a oposições e ligações com o PMDB. 

No início do movimento que levou a greve, parte 
da direção do SEPE, (PT, PC do B, e algumas cor-
rentes do PSOL) defendia a unidade com o MUS-
PE de forma adaptada e seguidista. O MUSPE não 
cumpriu o papel de coordenar as lutas e de construir 
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uma greve unificada, mesmo depois de toda a educa-
ção parar: rede estadual, alguns munícipios, UERJ, 
UENZO, UENF, FAETC e várias ocupações de es-
colas e universidades.

A greve e as ações radicalizadas só aconteceram 
por conta dos trabalhadores que lotaram as assem-
bleias e estavam com muita disposição de luta. Isso 
fez com que parte da direção não conseguisse dar 
vasão a suas propostas, perdendo sistematicamente 
assembleia após assembleia. Porém o trunfo deles 
é a estrutura burocrática que se criou no sindicato 
durante longos anos e ausência de um protagonismo 
dos professores em greve e da base da categoria que 
por anos foi afastada do sindicato pela burocracia, 
com métodos parecidos ao que CUT e CTB usam 
em todos os sindicatos em que têm influência.

Nessa greve a direção atuou para passar por cima 
dos organismos de base para direção da greve. Apro-
vou sua proposta de ser maioria comando de greve, 
mas ignoravam esse fórum político e seus delegados 
eleitos em assembleia, e só colocavam as propostas 
do Conselho Deliberativo para serem levados as as-
sembleias gerais. 

Tiveram ações radicalizadas importantes como a 
ocupação da Secretária de Fazenda, mas os exem-
plos negativos também deixaram lições importantes. 
A cada assembleia era preciso discutimos contra 
a maioria da direção a necessidade de garantir as 
ações contundentes que parassem o Estado. A dire-
ção atuou nesses meses de greve de maneira roti-
neira, sem um plano de guerra para vencer, o que 
desmoraliza a categoria. Ainda assim tivemos con-
quistas parciais importantes como o aumento de 
aulas para as disciplinas de sociologia e filosofia, as 
eleições para direção e a correlação de forças da gre-
ve que impediu o Estado de seguir a agenda de atra-
sos salariais da educação, como está fazendo com os 
aposentados e pensionistas e o com as instituições 
da secretaria de ciência e tecnologia. 

Durante a greve e principalmente após a greve, 
a justiça mostrou que está totalmente ao lado dos 
governos corruptos. Enquanto o Estado descumpre 
vários acordos e toma medidas inconstitucionais, o 
judiciário tenta nos calar nos proibindo de fazer gre-
ve e permitindo que o governo desconte dias parali-
sados, sem tomar nenhuma medida em relação ao 
fechamento de escolas. A judicialização da luta não 
é uma opção.

3.2 - CONCEPÇÃO SINDICAL: 
DEMOCRATIZAÇÃO DO SINDICATO 

O SEPE como é conhecido agora tem seu marco 
na constituinte de 88 e a explosão de instituições de 
classe e movimentos abertamente de esquerda, foi 
marcado por greves massivas e históricas. Mas tam-
bém a conciliação de classes, base do processo cons-
tituinte e formador do PT que durante muitos anos 
dirigiu o sindicato, de forma burocrática e isolada 
das bases, fez com que o sindicato fosse parte do 
regime, levando ao progressivo afastamento da base 

da categoria e da construção cotidiana do sindicato 
que na prática significa um afastamento da política, 
perdendo a possibilidade de construção de um ins-
trumento de luta da classe trabalhadora.

Mesmo o PT perdendo espaço dentro do sin-
dicato com o passar dos anos para partidos como 
PSTU e PSOL – este último é maioria hoje na or-
ganização proporcional do SEPE, o modo petista de 
aparelhamento, a conciliação e o freio na luta dos tra-
balhadores permanece forte, pois vários elementos 
permanecem ativos graças a possibilidade de reelei-
ção eterna, levando a que vários setores da esquerda, 
assim como vemos na política institucional, acabem 
por seguir esta política adaptada e corporativa. É 
preciso superara influência do PT e PC do B no sin-
dicato. 

Com o passar do tempo a ação do SEPE foi se 
tornando cada vez mais sindical e menos política 
numa concepção que admite que essas esferas an-
dem separadas, o que na prática despolitiza os deba-
tes e as demandas passam a ser muito mais corpo-
rativas, e salário e condições de trabalho e menos de 
um projeto de educação, no qual condições dignas 
de trabalho são uma parte, mas também o papel que 
cumpre a educação na transformação da sociedade. 
Uma postura cada vez mais legalista que se reflete 
na categoria. É a direção e estrutura do sindicato que 
retém as lutas e não o contrário. Culpar a categoria 
faz parte de uma estratégia da burocracia para se 
eximir da culpa e poder seguir com sua postura de 
subserviência ao Estado.

A prova disso está no processo de fechamento de 
escolas que não é novidade para quem é da rede, se 
iniciou desde o governo Moreira Franco, se acentuou 
com o governo Cabral, camuflado na meritocracia e 
no discurso legalista e escancarou sua face com Pe-
zão e Vagner Victer. Em todo este período, o SEPE 
nunca tomou essa luta de fato, nunca se preocupou 
em entender o processo e criar uma estratégia de 
luta para impedir isso. Apenas se preocupou em rea-
lizar seu trabalho sindical e afastar a categoria da es-
trutura com regras internas cada vez mais fechadas e 
que proporcionam um auto reprodução permanente 
desta burocracia no poder. Se ouvimos muito a ca-
tegoria reclamar que “o SEPE não faz nada”, é por-
que se acostumou a ser constantemente afastada da 
luta e da construção cotidiana do sindicato, levando 
a perda da confiança nos instrumentos de luta como 
a greve e do próprio sindicato.

Diante de toda conjuntura que expomos duran-
te a tese e a caracterização do que se transformou o 
SEPE, como concepção sindical, para ter um sindi-
cato classista e anti-burocrático é fundamental lutar 
pela independência em relação ao Estado, com or-
ganismos de luta onde quem decide são as massas 
de trabalhadores exploradas e não uma camada de 
burocratas, e para isso é um princípio fundamental 
a democracia operária e o estimulo da construção 
desde a base

Defendemos um sindicato classista e que atue 
efetivamente contra as reformas, junto aos movi-

mentos sociais e estudantil, aberto aos trabalhadores 
da educação e que tome de fato as questões demo-
cráticas como bandeira de lua, que tenha p comba-
te ao burocratismo nas organizações de classe uma 
luta diária e armada com uma estratégia para vencer, 
não só no campo das ideias. Superar o reformismo, 
o legalismo, possibilitar o desenvolvimento dos tra-
balhadores da educação como força política inde-
pendente do regime e das burocracias é uma tarefa 
fundamental deste congresso

 4 - ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E 
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Todas as propostas visam ampliar a participação 
da base, criar mecanismos de controle da burocra-
cia, deixar o sindicato mais aberto, ágil e transparen-
te, onde a gestão e organização política reflitam os 
anseios dos trabalhadores e toda essa estrutura este-
ja a serviço das lutas e não de ações corporativistas.

Também reafirmamos a manutenção do prin-
cípio de eleições proporcionais, pois para além de 
fomentar um processo mais democrático diante da 
composição ideológica plural da categoria, garante 
uma maior renovação dentro da estrutura sindical, 
fundamental contra o processo de burocratização 
que vem assolando as instituições de luta dos traba-
lhadores.

Atualmente apenas o Congresso tem o poder de 
destituir a direção como um todo, porem há casos 
de diretores que descumprem o estatuto ou atuam 
contra a categoria, “furando greve” ou favorecendo 
o governo de alguma forma contra os trabalhadores, 
defendemos a destituição de diretores em assem-
bleias congressuais, para que a direção se paute pelo 
que a maioria da categoria delibera.

Defendemos a criação de um conselho de ética 
composta apenas por membros da base da catego-
ria com assembleias específicas para esse fim, como 
medida para averiguar qualquer denúncia de assédio 
moral, machismo, racismo, lgbtfobia, sem que isso 
vire um uso político contra qualquer setor, como já 
foi realizado várias vezes inclusive na última greve. 
Além do mais, faz parte de nossa política defender 
a revogabilidade de qualquer cargo eletivo, pois isso 
permite maior controle atuação por parte dos traba-
lhadores.

A última greve também deixou como lição a im-
portância de se ter um comando de greve tocado pela 
base e que o papel da direção deve ser o de acatar as 
decisões deste comanda de base dedicando a estru-
tura sindical para isso. Por isso deixamos a proposta 
de se definir regras básicas gerais para a composição 
do comando de greve, mas que este seja uma instan-
cia que conste no estatuto e que seja este organismo 
ou organismos de base que dirijam a categoria nos 
momentos de luta. 

Partimos do entendimento que mesmo um es-
tatuto mais aberto a base e com instrumentos anti-
-burocráticos não garante a mudança do sindicato. 
Apenas ação efetiva dos trabalhadores pode garantir 
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isso, assim como mostramos nos exemplos que de-
mos na tese.

A carta de princípios define a concepção sindical 
que defendemos, deixando claro seu caráter clas-
sista, anti-burocrático e internacionalista, no qual o 
fundamental não é o sindicalismo em si, mas a luta 
social e se colocar a serviço da classe trabalhadora na 
luta contra as opressões e explorações.

ALTERAÇÕES NO ESTATUTO

CARTA DE PRINCÍPIOS

O SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais 
da Educação – é um Sindicato que tem como princí-
pio e forma de trabalho Congresso, Conferências, a 
Assembleia de Trabalhadores, Conselho deliberativo 
de Base, Comando de Greve e outras instâncias. As 
Assembleias das regionais no âmbito, do Sindicato e 
no âmbito da categoria em geral, são as autoridades 
máximas que permitem o debate, a confrontação de 
ideias, opiniões e a resolução democrática de todas 
e cada uma das decisões a serem tomadas pelos tra-
balhadores.

O SEPE é uma organização sindical de luta e 
defesa dos interesses econômicos e sociais dos (as) 
trabalhadores (as) da educação na atual sociedade 
capitalista. Nesta sociedade tem cada vez mais uma 
reduzida minoria que desfruta de todas as vanta-
gens do desenvolvimento econômico, social e tec-
nológico, enquanto a maioria está condenada à su-
perexploração, desemprego e baixos salários. Para 
aumentar seus lucros com a superexploração dos 
(as) trabalhadores (as), os capitalistas introduziram 
com a ofensiva neoliberal, os mecanismos de flexibi-
lização dos direitos trabalhistas: terceirização, con-
tratos temporários, conversão de trabalhadores em 
pessoas jurídicas individuais, etc., como elemento 
fundamental de divisão das fileiras dos (as) trabalha-
dores (as), criando trabalhadores (as) de primeira e 
segunda classe e enfraquecendo as forças da classe 
trabalhadora. A sociedade se desenvolve no contexto 
da luta das classes sociais, ou seja, em nossa época 
das duas classes fundamentais: a burguesia e a clas-
se trabalhadora. 

Por isso, o SEPE reconhece, se orienta e desen-
volve sua prática na luta de classes e sob os princí-
pios do sindicalismo classista, contra o corporativis-
mo (defesa apenas dos interesses da categoria), em 
defesa dos terceirizados e sua incorporação irrestri-
ta, conservando sua plena independência do Estado 
e suas instituições, dos governos e todas as organiza-
ções políticas.

O SEPE reconhece que a classe trabalhadora não 
tem fronteiras. Somos irmãos dos trabalhadores e 
dos povos oprimidos da América Latina e do mundo. 
Lutamos contra a dominação das potências imperia-
listas que saqueiam o mundo espalhando a fome, a 
guerra e a degradação do meio ambiente, e contra 
a opressão às mulheres, negros e homossexuais. A 
fraudulenta dívida externa ou a intromissão do im-
perialismo nas principais fontes de riqueza nacional, 

como é o caso do petróleo e do gás em nosso conti-
nente, e aumenta sua presença e influência militar. 
Com isso pretende consolidar seu domínio sobre 
os instrumentos e meios de produção, impedindo o 
desenvolvimento nacional independente e soberano.

O SEPE luta de forma consequente pelos legíti-
mos interesses da classe trabalhadora e em aliança 
com os setores populares buscando elevar a cons-
ciência de classe dos trabalhadores e construir uma 
sociedade sem exploradores e nem explorados.

 
De acordo com a tese que defendemos, propo-

mos abaixo as seguintes alterações no estatuto: 

Capítulo II
Do Quadro Social, Direitos e Deveres dos 

Sócios e Regime Disciplinar
Da Organização de Base da Categoria
Art. 12 - O Sindicato deverá envidar esforços no 

sentido de favorecer a criação, ou manutenção de Co-
missões de Unidades, ou Grupos de Unidades, Co-
missões Inter Unidades, ou Regionais.

Parágrafo Único – As comissões previstas no “ca-
put” deste artigo serão criadas dentro das necessida-
des e iniciativas dos locais de trabalho.

Art. 13 - As Comissões previstas no artigo ante-
rior funcionarão desatreladas da estrutura sindical, 
prestando-se a mútua colaboração para o desenvol-
vimento das atividades sindicais nos locais de traba-
lho ou na categoria.

Capítulo III Da Estrutura Organizativa
Art. 14 (16) - Compete exclusivamente ao Con-

gresso:
(...)
V – eleger conselho de ética do SEPE/RJ.
Parágrafo único -  a eleição de conselhos fiscal e 

de ética também poderão acontecer em AGE ou as-
sembleias específicas para isso.

Art.16 (18) - O CEO (Congresso Estadual Ordi-
nário) reunir-se-á uma vez a cada mandato, e que 
não seja ano eleitoral.

Art. 20 (22) – A Conferência Estadual ocorrerá 
anualmente, de preferência no primeiro semestre do 
ano, mesmo em anos eleitorais e exceto em anos de 
congresso.

Art. 21 (23) - A Conferência Estadual discutirá 
e deliberará sobre o assunto definido em assembleia 
geral e que corresponda a anseios e demandas políti-
cas e materiais mais urgentes da categoria e da situa-
ção política vigentes a época da convocação.

Art. 29 (31) – A AGE poderá ser convocada:
I - pela Diretoria Estadual;
II - pelo Conselho Deliberativo; 
III – pelos conselhos de ética e fiscal, mas a deci-

são deverá ser referendada no conselho deliberativo 
ou comando de greve;

(...)

Parágrafo único - A AGE, quando aprovada como 
previsto nos incisos II, III e IV, (...)

Art. 30 (32) – Compete a AGE discutir e deliberar 
sobre assuntos que não são de competência exclusi-
va da AGO e especificamente para deliberar sobre 
a destituição de diretores, quando indicado pelo 
conselho de ética ou por denuncia vinda de outras 
instâncias e da base, desde que o fato esteja devida-
mente respaldado materialmente.

Art. 32 (34) - O Conselho Deliberativo é consti-
tuído por 50% (cinquenta por cento) dos membros 
da Diretoria Estadual, por 1 (um) membro de cada 
diretoria de núcleo municipal e de regional da Ca-
pital e por conselheiros de base eleitos nos núcleos 
municipais e regionais da Capital.

§ 1o – O mandato dos membros da diretoria es-
tadual, das regionais da Capital e dos núcleos muni-
cipais será de 1 (um);

§ 2o – Os conselheiros de base eleitos nos nú-
cleos municipais e regionais da Capital terão man-
dato de 1 (um) ano. 

Art. 35 (37) - Os conselheiros de base serão elei-
tos nos Conselhos de Representantes de Escolas que 
tem poder deliberativo local.

§ 1o - O município ou regional da Capital que or-
ganizar o Conselho de Representantes das Escolas 
terá direito a 1/3 (um terço) do total de representantes 
eleitos como conselheiros de base no conselho Esta-
dual.

§ 2o – Os conselheiros serão eleitos a cada reu-
nião do conselho de representantes, de acordo com a 
proporção de 1/3 (um terço) considerando o total de 
membros que compõe o conselho.

§ 3o - Os conselheiros são sócios efetivos em ple-
no gozo de seus direitos.

Parágrafo único - Compete ao Conselho de repre-
sentantes discutir e deliberar sobre todos os assuntos 
que não forem de competência exclusiva do Congres-
so Ordinário, da AGO, do conselho deliberativo esta-
dual e das assembleias regionais.

Art. 40 (42) - A Diretoria Estadual é composta 
(...) 2 (dois) diretores de combate à discriminação 
racial.

§ 1o - O mandato (...) 3 (três) anos.
§ 2o – Poderá haver destituição de cargo caso um 

membro da direção estadual, regional ou municipal 
não venha a cumprir com as obrigações descritas 
neste estatuto, sendo de responsabilidade do conse-
lho de ética formalizar, apurar e dar encaminhamen-
to a denúncia, sendo o fórum específico para isso a 
AGE.

Art.  53 (55) - O Conselho Fiscal será compos-
to por 7 (sete) membros associados do Sindicato e 
7(sete) suplentes, eleitos, com mandato de 3 (três) 
anos permitida a reeleição por mais um período 
consecutivo.
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(...)
Art. 54 (56) – Ao Conselho Fiscal compete:
(...)
IV – Tornar transparente os gastos correntes com 

despesas de diretores, funcionários e membros das 
secretarias, comissões e conselhos.

Art. 57 - O Conselho de Ética é o órgão consulti-
vo que tem como atividade precípua o zelo pela ética 
entre os trabalhadores, sendo acionado sempre que 
houver necessidade de apuração de fatos que possam 
ser considerados antiéticos.

I - O Conselho de Ética não terá caráter delibe-
rativo, devendo nos casos em for acionado, encami-
nhar seu parecer para as instâncias deliberativas do 
Sindicato.

II - O Conselho de Ética será composto por 7(sete) 
membros eleitos em Assembleia de associados convo-
cada para esta finalidade.

III - Após a eleição do Conselho de Ética, o mesmo 
terá 60 (sessenta) dias para apresentar um Regimen-
to Interno que deverá ser aprovado por uma AGO, 
convocada para esta finalidade.

IV - O Conselho de Ética deverá ser eleito anual-
mente.

V - Dentro do Regimento Interno deverá ser re-
gulamentada a implementação, quando necessário, a 
Comissão de Ética.

Da greve
Art. 58 - é consenso em qualquer movimento e 

associação classista que as greves são a ferramenta 
de luta e mobilização essências. Elemento tático fun-
damental que é constantemente atacado em diversos 
níveis e por todos os poderes instituídos dos Estado. 
As greves também servem para organizar politica-

mente as categorias que compõe o SEPE. Este artigo 
não pretende definir regras para um movimento gre-
vista, pois sua forma e conteúdo serão ditados pela 
conjuntura e demandas das categorias. Porém, para 
garantir que a greve seja de fato um instrumento de 
luta construída pela base é preciso estabelecer alguns 
princípios: 

I - O Comando de greve será instância máxima 
de direção da greve 

II - Durante a greve, o conselho deliberativo se 
dissolve

III - A composição do comando será definida de 
acordo com as possibilidades do momento da greve, 
porém se deve ter por prioridade um maior espaço de 
participação da base, 2/3 do total de membros.

IV - o total de membros e a dinâmica entre os re-
gionais e o estadual seguirá a composição dos conse-
lhos deliberativo e de representantes

V - Diretores, membros de outra rede ou outra ca-
tegoria não poderão compor comando caso não per-
tençam à categoria em greve.

VI - As comissões de negociação devem ser com-
postas por ao menos um membro da base eleito em 
assembleia, podendo ser criada uma lista prévia que 
agilize a participação, podendo ser membro do co-
mando de greve.

Capítulo IV
Da Organização Regional e Municipal

Art. 60 (64) - Os núcleos municipais e as regio-
nais da Capital reunirão os representantes de que 
trata o artigo 61, em Conselhos de Representantes 
das Escolas.

Parágrafo único – é tarefa dos representantes fo-
mentar a formação das comissões previstas nos arti-
gos que tratam da Organização de Base da Catego-

Movimento Nossa Classe Educação e Esquerda Diário 

ria, sendo obrigação das direções regionais dar apoio 
material e político para isso.

Art. 61 (65) - Cada unidade escolar elegerá repre-
sentantes, obedecendo à seguinte proporção:

I - a unidade escolar com até 50 (cinquenta) ser-
vidores elegerá 2 (dois) representante;

II - as unidades escolares com mais de 50 (cin-
quenta) servidores elegem 2 (dois) representante 
para cada 50 (cinquenta) e mais 1 (um) a cada fração 
superior a 25 (vinte e cinco) servidores;

(...)

Capítulo V
Das Eleições

Art. 63 (67) – Os membros da diretoria serão 
eleitos em chapa completa, por votação direta e se-
creta dos sócios efetivos.

 “§ 8º - As licenças sindicais a partir desta gestão 
serão limitadas a 1 (um) mandatos, a contar desta 
gestão.”

Art. 64 (68) - Não poderão candidatar-se aos car-
gos eletivos do SEPE/RJ: 

II - ocupantes de cargos de confiança, com exce-
ção de diretores eleitos de unidades escolares, Coor-
denadorias e Agências, eleitos pela categoria;

IV – ao se candidatar, para Núcleo ou Regional, o 
profissional deverá comprovar vínculo e/ou moradia; 
o candidato que esteja licenciado deverá comprovar 
o vínculo – o último, e/ou moradia; aposentados não 
precisam comprovar moradia.

Art. 65 (69) - Caso algum membro da Diretoria 
Estadual ou Municipal seja assuma cargos legislati-
vos ou no Executivo, seja municipal, estadual ou fe-
deral, ou integre equipe de candidato eleito, perderá 
automaticamente cargo de direção ou conselheiro.

Assinam essa tese:
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Tese11
Da SEP ao SEPE, 40 Anos nas Lutas pela 

Educação Pública, Democrática, 
Laica e de Qualidade!

Pela unidade dos trabalhadores e trabalhadoras para derrotar 
as contrarreformas! Fora Temer, Pezão e todos os Corruptos!

É que eu quero ver quem recordará, 
não quero esquecer essa legião que se entregou 

por um novo dia
Ê eu quero é cantar essa mão tão calejada, Que 

nos deu tanta alegria
E vamos à luta. 

Gonzaguinha

Este Congresso tem um simbolismo especial 
com os 40 anos de um sindicato combativo, que se 
constituiu nas lutas de forma independente, sem 
qualquer atrelamento ao Estado. A decisão da ca-
tegoria de ser contra o imposto sindical obrigató-
rio já revela que somos contra a linha burocrática, 
aparelhista ou de conciliação de classe. Nascemos 
antes da Constituição Federal de 88, que assegurou 
o direito à sindicalização dos servidores/as públicos/
as. Mas, nós já havíamos conquistado tal direito nas 
lutas desde 1977, ainda como Associação, enten-
dendo, inclusive, a necessidade de unificar com ou-
tros/as profissionais da educação: unificamos com a 
União dos Professores e, em 1987, e incorporamos 
funcionários(as) administrativos(as). Em 1988 rea-
lizamos a nossa primeira greve conjunta. Portanto o 
XV Congresso também comemora 30 anos de unifi-
cação e temos orgulho dessa história. 

O ano de 87 é um dos marcos na luta dos aposenta-
dos e aposentadas, pois arrancamos a tão sonhada pa-
ridade salarial. Os enfrentamentos não foram poucos: 
do fechamento da nossa entidade por Chagas Freitas, 
das bombas do Moreira Franco às bombas de Paes e 
Pezão, o que mudou foi a tecnologia da comunicação 
a partir do celular e o aprimoramento dos aparatos 
repressores do Estado. Os governos não nos davam 
trégua, pois sabiam que não podiam nos calar nem 
nos cooptar. Do presidencialismo avançamos para a 
direção colegiada, mas sabemos que ainda é preciso 
trabalhar o conceito pleno de gestão colegiada. Na 
defesa da concepção de democracia, a categoria tem 

reafirmado a proporcionalidade direta e qualificada na 
base, portanto contra a cláusula de barreiras, garan-
tindo a pluralidade na composição da entidade. Assim 
como está estruturada nossa base,  nos colocamos, 
dia-a-dia, o desafio de debater ideias/concepções di-
ferenciadas e formular novas sínteses.

Nossa entidade foi filiada à CUT. Na medida 
em que essa central mudou sua concepção e com a 
chegada de Lula à presidência da república se trans-
formou em braço auxiliar do governo, a categoria 
aprovou sua desfiliação a essa central sindical e a ne-
cessidade de unir as experiências novas de centrais 
combativas CONLUTAS e In-
tersindical numa única central. 
A concepção desse instrumento 
de frente única se manteve. Foi 
reafirmado que tal criação se 
mantivesse independente dos 
governos e de partidos políti-
cos, portanto não admitir uma 
central sindical que fosse cor-
reia de transmissão de qualquer 
partido político. Apesar de ser 
uma entidade de base estadual, 
representando também todos 
os municípios do estado do Rio de Janeiro, o SEPE 
conseguiu ter respeitabilidade nacional pela forma 
como encaminha suas lutas: faz a análise da conjun-
tura local aliada à nacional. Sabemos que os maio-
res ataques à classe trabalhadora tem suas raízes na 
política nacional dos sucessivos governos neoliberais 
que continuam apresentando PECs que cortam di-
reitos históricos conquistados há décadas nas lutas 
nacionais e locais.

Conjuntura Nacional/Local e seus 
Efeitos na Política Educacional

Vivemos um período muito delicado no Brasil 

que tem relação com a disputa do poder político, 
econômico, social e ideológico no mundo, hegemo-
nizado pelo sistema financeiro. Tais momentos se 
multiplicam e seguem seu curso com o avanço das 
delações premiadas mostrando como os podres 
poderes tem funcionado há décadas neste país 
submerso na corrupção. Por isso já apontávamos 
o “Fora Todos os corruptos e corruptores com a 
convocação de Eleições Gerais com Novas Re-
gras”. Não que acreditássemos que eleições gerais 
iriam resolver a crise, mas para que o debate sobre 
a reforma política fosse aberto junto à população, 

já que o atual regime está com-
provadamente falido.

O governo ilegítimo de Te-
mer, com apenas 5% de acei-
tação, e seus seguidores nos 
estados, continuam impondo 
a neocolonização, a escraviza-
ção do trabalho e da vida, com 
a retirada de direitos históricos 
elementares, arduamente con-
quistados.  Desmonte total dos 
serviços públicos com terceiri-
zação dos serviços essenciais, 

congelamento de investimentos nas políticas so-
ciais, ataque frontal aos direitos trabalhistas como 
a “PEC do fim do mundo”, que congela salários 
por 20 anos; a contrarreforma trabalhista que re-
presenta o corte brutal dos direitos mínimos as-
segurados na Constituição, onde o negociado tem 
prevalência sobre o legislado; contrarreforma da 
previdência que acaba com a saúde, previdência 
e assistência social; plano de demissão voluntária; 
quebra da estabilidade no serviço público; mercan-
tilização da educação pública em todos os níveis, 
contrarreforma do Ensino Médio (MP 746/2016), 
visando aligeirar mais ainda o projeto de educação 
em nosso país, e outras medidas que representarão 

Na defesa da concepção 
de democracia, a categoria 

tem reafirmado a 
proporcionalidade direta e 

qualificada na base, portanto 
contra a cláusula de barreiras, 
garantindo a pluralidade na 
composição da entidade. 
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um brutal retrocesso em termos de direitos sociais 
e trabalhistas. 

Mas não podemos anular o papel de conciliação 
de classe durante os 13 anos do petismo no poder. 
Vamos destacar apenas alguns elementos na área da 
educação: dezembro de 2013 o governo Lula/Dilma 
consegue os votos dos aliados no senado federal para 
aprovação do PLC 103/12- Plano Nacional da Edu-
cação, contemplando as parcerias público-privadas, 
pois a destinação das verbas públicas foi flexibiliza-
da. Lula já havia rasgado o artigo 213 da CF quando 
criou o PROUNI, permitindo o repasse de recursos 
públicos para instituições com fins lucrativos. Na 
mesma linha estão as parcerias da FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil), PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), 
Ciência sem Fronteira dentre outras. O governo fede-
ral deletou a palavra “público”, 
consolidando a política de priva-
tização da educação pública em 
nosso país. Para a educação bási-
ca, o governo autorizou a compra 
de materiais pedagógicos por 
poderosíssimas empresas como 
Grupo Pearson, bem como con-
tratos com Alfa e Beto, Ayrton 
Senna, Roberto Marinho.

Na política de alianças, o ile-
gítimo Temer foi colocado como vice de Dilma, por-
tanto, em nome da dita governabilidade o petismo 
vai se aliar ao que havia de mais nefasto na política 
brasileira, traindo a história da sua origem. A inércia 
de Dilma com a queda de sua popularidade, impul-
sionada pelo papel da mídia e a seletividade do judi-
ciário com as denúncias de corrupção generalizada 
da Operação Lava-Jato, mostrou que ela acreditava 
na opção feita pela política de conciliação de classe, 
com negociações via barganha dos cargos distribuí-
dos em nome da governabilidade. Submissa ao sis-
tema financeiro, não acreditava que a burguesia iria 
retirá-la via impeachment e achava que conseguiria 
manter o seu mandato e emplacaria Lula em 2018. 
Como se não bastasse, o governo Dilma/Temer 
normatiza a criminalização dos movimentos sociais 
ao aprovar a lei antiterrorista, autorizando o ação do 
aparelho repressor do estado sobre os que lutam 
por direitos. Portanto, todas as ações truculentas 
que estamos sofrendo ao lutarmos foram sanciona-
das por Dilma.

As diversas manifestações nesse processo ex-
pressaram essa disputa dos podres poderes, enco-
berto pela corrupção endêmica, que não começou 
nos governos Lula/Dilma e nos partidos que deram 
sustentação à sua política. A corrupção é da essên-
cia do sistema capitalista e essa forma de fazer po-
lítica, ao longo da história favoreceu a corrupção e o 
aumento da dívida pública. Há um verdadeiro sis-
tema de ilegalidades denominado Sistema da Dí-
vida, que é a maior corrupção que existe, a serviço 
do sistema financeiro mundial e como presente de 
grego, Dilma veta a auditoria da Dívida.

No Rio de Janeiro Pezão segue à risca a lógica 
de Temer. Encontrou resistência na apresentação 
do seu pacote de maldades quando os servidores/as 
ocuparam o plenário da ALERJ, virando manchete 
nos principais jornais e noticiários da TV (novem-
bro 2016). O pacote de Pezão, com 06 decretos e 22 
de projetos de lei, seria encaminhado para votação e 
entre eles, iniciativas impopulares como a elevação 
da contribuição previdenciária de servidores(as) 
ativos(as), aposentados(as) e pensionistas, aumen-
to das tarifas de luz, telefonia, gás, do bilhete único 
e fortíssimo ataque aos aposentadas/os e pensio-
nistas, portanto, caracterizando redução salarial. 
A justificativa da crise, tanto de Temer quanto de 
Pezão e seus aliados nos municípios, está centrada 
nas aposentadas/os que ousaram viver mais. Utili-
zam a grande mídia global para disseminar que so-

mente com tais reformas, em 
especial a previdenciária, o país 
sairá da crise. Faz parte desse 
pacote suprimir outro direito 
e através do Projeto de Lei nº 
2.244/2016, que apresenta a ex-
tinção do adicional por tempo 
de serviço para todo o funcio-
nalismo público civil e militar 
do Estado do Rio de Janeiro. Ao 
declarar “estado de calamidade 

pública”, o governador anunciou o total poder para 
cortar direito das servidoras/es, aumentar tributos 
para a população pagar o imenso desvio das ver-
bas públicas praticado por ele e seus antecessores 
como Cabral, finalmente na cadeia. Essas medidas 
antecipadas por Pezão no RJ tem relação direta com 
o PLP 257/2016 encaminhado pela então presiden-
ta Dilma e atinge e atingirá todos os estados e mu-
nicípios a partir de sua aprovação. A renegociação 
das dívidas dos estados e municípios com o gover-
no federal tem a lógica de avançar na privatização 
e cumprir à risca o programa de ajuste fiscal, com 
conivência do poder judiciário. 

As maiores conquistas do neoliberalismo vão 
além do plano econômico, pois era necessário atu-
ar no social e no ideológico. A flexibilização laboral 
leva a total precarização das relações trabalhistas, 
criando um exército dos sem direitos, da perda da 
identidade profissional, com contratos igualmente 
flexível. Aliada à política de austeridade, as demis-
sões em massa no setor privado retiram a capacida-
de de organização da classe, deixando os sindicatos 
sem poder de negociação, para falar dos que não 
são pelegos. E no setor público, a política de corte 
de direitos como reajuste anual, calendário único 
de pagamento para ativos e aposentados, paridade 
salarial, respeito aos planos de carreiras, perseguição 
aos grevistas e judicialização das greves visam desar-
ticular a organização da classe. No plano ideológico, 
a diminuição do papel do estado também nos ser-
viços essenciais penaliza diretamente a população, 
atingindo em cheio servidores públicos nas três es-
feras. Tudo vira mercadoria, inclusive a vida; os ci-

dadãos/as viram consumidores. Estamos diante de 
uma geração dos que substituem os livros por vídeos 
no youtube, a escrita por linguagem cifrada nos zaps, 
twitters e faces, transformando as pessoas em me-
ros repassadores de mensagens, usando as funções 
copiar, colar e compartilhar. Valores se transformam 
e a solidariedade vai desaparecendo, o sentimento 
de pertencimento vira coisa do passado. A perda de 
credibilidade nos partidos políticos aumentou o nú-
mero de votos nulos, abstenções ou simplesmente 
ausência de participação na vida política. 

O projeto Escola sem Partido representa o avan-
ço das políticas conservadoras e a tentativa de cri-
minalizar o ensino crítico, estabelecendo pena para 
quem ousar trabalhar na sala de aula o pensamen-
to crítico/reflexivo. Elaborado pela organização do 
mesmo nome, tal organização afirma que as(os) 
professoras(es) não são educadoras(es), indican-
do o livro “Professor não é educador” (de Armindo 
Moreira), que serve de embasamento teórico à sua 
filosofia educacional propondo a dissociação entre 
educar e instruir. Tal projeto autoriza as famílias 
a fazerem uma notificação extrajudicial denun-
ciando os supostos casos de doutrinação em sala 
de aula. É um ataque frontal à liberdade de con-
cepção e leitura do mundo. Terá efeito direto nas 
Leis 10.639/03 e 11.645/08 que tratam do ensino 
da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indíge-
na nas escolas. É a militarização das nossas escolas, 
submetidas ao controle total do estado sob falso dis-
curso de educação apolítica.

Não são poucos os ataques pois está na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados, o PL1411/2015, 
que autoriza o executivo a cortar o salário do fun-
cionalismo em greve, atacando o direito de greve. 
Na Câmara dos deputados, o Projeto de Lei 3262/12 
altera as regras sobre prestação de serviços essen-
ciais durante as greves, incluindo a educação. Nesse 
aspecto, o prefeito de Duque de Caxias Washington 
Reis se antecipou e já o aplicou contra as/os profis-
sionais da educação que fizeram greve, cortando o 
salário, desobedecendo uma liminar ganha na jus-
tiça e cortou o repasse da contribuição voluntária 
da categoria ao SEPE local. Mas os profissionais 
da educação se rebelam pois esse prefeito corrupto 
manda também seu pacote de maldade para a Câ-
mara de Vereadores que destrói o Plano de Carreira 
impondo redução do salário.

Não existe alternativa que não seja a de ocupar 
tudo, como as ocupações nas escolas do Rio de Ja-
neiro, Paraná, Rio Grande do Sul e unificar todos os 
setores que acreditam que é possível barrar tama-
nho ataque ao conjunto da população. É preciso que 
o conjunto dos/as servidores/as públicos/as de todos 
os municípios se unam e organizem uma greve geral 
estadual. É preciso que as centrais sindicais enten-
dam que a batalha continua e puxem outra greve ge-
ral nacional mais forte que a do dia 28 de abril.

“A primeira condição para modificar a realidade 
consiste em conhecê-la”

Eduardo Galeano

O governo Dilma/Temer 
normatiza a criminalização dos 
movimentos sociais ao aprovar 
a lei antiterrorista, autorizando 
o ação do aparelho repressor 
do estado sobre os que lutam 

por direitos. 
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Educação Inclusiva- Um Desafio 
Necessário na Pauta do SEPE

O movimento pela inclusão escolar é construído 
mundialmente enquanto ação política pedagógica, 
cultural e social. Defende o direito de todas/os as/
os alunas/os de estarem juntos, aprendendo e parti-
cipando, sem nenhum tipo de discriminação.  Esta 
concepção educacional é fundamentada no conceito 
de direitos humanos, que conjuga igualdade e dife-
rença como valores indissociáveis. A inclusão esco-
lar engloba a educação de Jovens e adultos (EJA), 
indígena, quilombola, do campo e das pessoas com 
necessidades educacionais especiais (NEE) ou por-
tadoras/es de deficiência. Dizemos que a inclusão 
escolar é um processo construído passo a passo, 
contribuição a contribuição, e não pode ser imposta.

É preciso entender a diferença entre integração 
e inclusão: na integração o aluno é o responsável por 
se adaptar às metodologias, estruturas e avaliações 
da escola; na inclusão, a escola compreende as di-
ferenças e constrói uma prática cotidiana pautada 
em entender seu processo de construção do conhe-
cimento, respeitar seu próprio ritmo, propiciar con-
dições para o relacionamento com todas(os) as(os) 
alunas/os da escola e consequentemente, na socie-
dade.

Para que a educação seja verdadeiramente inclu-
siva no contexto de educação especial, ela precisa 
perpassar por todos os níveis, etapas e modalidades, 
realizando o atendimento educacional especializa-
do, disponibilizando os serviços e recursos próprios 
desse atendimento e orientando os alunas/os e seus 
professoras/es quanto a sua utilização nas turmas 
comuns do ensino regular. 

O grupo de trabalho que elaborou a Política Na-
cional de Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva, entregue ao MEC em 2008 afirmou 
que: “O atendimento educacional especializado 
identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos 
e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 
a plena participação dos alunos, considerando as 
suas necessidades específicas. As atividades desen-
volvidas no atendimento educacional especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, não sendo substitutivas à escolarização. 
Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e inde-
pendência na escola e fora dela.”

Reconhecemos a importância da inclusão esco-
lar de pessoas com NEE na rede regular de ensino, 
o que não impede, contudo, que apontemos várias 
omissões, contradições e ambiguidades. Ao mesmo 
tempo em que os governos, em todas as suas esfe-
ras, dizem defender a inclusão, os recursos míni-
mos para o devido atendimento e garantia da per-
manência destas/es alunas/os, foram reduzidos pelo 
Governo Federal. Não estão disponíveis em todas as 
escolas das redes de ensino públicas, assim como a 
formação especializada aos professoras/es e pessoal 
de suporte necessário ao trabalho desenvolvido. Não 

há profissionais concursados em número suficien-
te para esse atendimento, sejam eles com NEE ou 
não; faltam profissionais de educação, da saúde e es-
pecializados nas diferentes deficiências. Os poucos 
que trabalham nas escolas são em caráter de tercei-
rização, não garantindo assim, vínculo com a escola 
e seu projeto-político-pedagógico. Não há estímulo 
aos profissionais de educação da escola para sua ca-
pacitação nesta área, ou em qualquer outra na área. 
A falta de um plano de cargos e salários unificado 
que garanta a progressão por formação desestimula 
as (os) professoras(es) que estão com várias turmas 
lotadas e geralmente tripla jornada, além da falta de 
um tempo de planejamento específico para elaborar 
o trabalho com essas/es alunas/os em inclusão.

A maioria das escolas se encontra com a infraes-
trutura comprometida e não dispõe de arquitetura 
direcionada a acessibilidade, impedindo que vários 
alunas(os) cadeirantes, ou deficientes visuais pos-
sam frequentar a escola com 
segurança e autonomia, além 
de não possuir material didá-
tico adaptado e material míni-
mo de trabalho para todas(os) 
as(os) alunas(os). É neste 
contexto que os governos 
defendem a inclusão destes 
alunas/os, em detrimento de 
escolas que ofereçam toda a 
estrutura física, pedagógica, 
clínica e social.

Diante deste quadro caótico que se apresenta a 
educação inclusiva especial na rede regular pública 
de ensino, defendemos: Plano de cargos e salários 
unificado com progressão por formação para toda 
a categoria, com garantia de formação em serviço; 
estrutura física e material para as escolas de caráter 
inclusivo ou não; Concurso público imediato para 
profissionais da educação especializados (intérpre-
tes, professores AEE, profissionais de suporte ao tra-
balho docente); profissionais de saúde, estatutários, 
à disposição da escola para o atendimento de todas/
os as/os alunas/os (fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
neurologistas, psicopedagogas, psicólogos).

Avaliação das Greves, Perspectivas de Lutas 
para as Redes e Concepção Sindical

A GREVE GERAL do dia 30 de junho foi banca-
da na marra pelos setores organizados que continu-
aram acreditando que somente com o povo nas ruas 
é possível retirar Temer e todos os corruptos que 
insistem em manter o atual sistema político vigente. 
Ficou evidente a ação de desmonte da greve geral que 
nós, da CSP CONLUTAS, apontávamos que deveria 
ser de 48 horas. A negativa das centrais na realiza-
ção da reunião logo após nossa vitoriosa marcha em 
Brasília, que colocou cerca de 150 mil trabalhadores 
e trabalhadoras de todos os estados, contribuiu para 
o enfraquecimento da organização da greve geral do 
dia 30 de junho. A tentativa de boicotar a greve geral 

ficou mais evidente com o lançamento de um bole-
tim que falava de jornada de lutas mas não convocava 
a greve geral. O momento em que vivemos e o papel 
fundamental desempenhado pela CSP CONLU-
TAS na implementação do calendário de lutas, em 
especial na greve geral e no OCUPA BRASÍLIA, nos 
colocam a necessidade de reabrirmos o debate sobre 
a filiação do SEPE à CSP CONLUTAS. 

O governo se esforçou para descaracterizar a 
maior manifestação unitária- OCUPA BRASÍLIA- já 
realizada na luta contra a retirada de direitos e jogou 
na grande mídia que o principal objetivo das centrais 
foi a manutenção do imposto sindical obrigatório.
Precisamos desmentir essa afirmação. O SEPE e a 
CSP CONLUTAS são contra tal imposto, pois de-
fendemos que a contribuição tem que ser voluntária, 
numa decisão de cada categoria ao sindicato e à cen-
tral que a represente. 

A disposição de luta do nosso povo se fez pre-
sente em vários estados, mes-
mo sem uma orientação mais 
unificada como foi no dia 24 
de maio. É preciso denunciar 
as centrais governistas que não 
defendem os interesses da clas-
se trabalhadora mas continu-
am negociando interesses de 
suas direções burocratizadas. 
Precisamos fazer o balanço do 
papel desempenhado pela CUT 
e CTB ao não concordarem 

com as 48 horas na organização da 2ª greve geral. 
Era preciso parar o país, colocar o conjunto das/
os trabalhadoras/es em luta de forma organizada 
para barrar as contrarreformas do governo federal 
e derrubar Temer. Precisamos retomar o calendá-
rio de lutas para que a população entenda que o 
que está em curso é o total desmonte dos serviços 
públicos o que incidirá diretamente nos serviços 
essenciais da população: saúde, educação, segu-
rança e demais serviços e políticas públicas. A con-
tra reforma da previdência tem que ser barrada e a 
Reforma Trabalhista anulada.

Temer não pode mais continuar na presidência 
da república e nem os comprovadamente corruptos, 
citados na lista da Odebrecht. A compra de votos 
feita pelo ilegítimo Temer precisa de uma forte re-
ação da população. No Rio de Janeiro o governador 
do estado também está envolvido e não podemos es-
quecer que Temer e a presidente do STF Carmem 
Lúcia estiveram no Rio para exigir que o processo 
de privatização como da CEDAE e medidas conti-
das nas propostas de reformas da previdência e tra-
balhista fossem antecipadas como moeda de troca 
da liberação de verbas. Os cofres públicos foram 
expropriados, deixando todos os serviços públicos 
completamente paralisados, além do funcionalismo 
público em situação de completa penúria.

Propomos que o SEPE se empenhe na organiza-
ção de um Fórum no Rio de Janeiro mais amplo que 
o MUSPE, unindo também as redes municipais, 

Precisamos retomar o 
calendário de lutas para que 
a população entenda que o 
que está em curso é o total 

desmonte dos serviços públicos 
o que incidirá diretamente nos 

serviços essenciais 
da população
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para a construção de uma greve geral estadual. Que 
também busque sensibilizar todas as centrais e mo-
vimentos sociais comprometidos com os direitos da 
classe trabalhadora para a construção de um Encon-
tro Nacional das/os Trabalhadoras/es, e que enten-
dem que é preciso organizar uma greve geral mais 
forte que a anterior para barrar a contrarreforma da 
previdência, derrubar Temer, no Rio, Pezão, e anular 
as contrarreformas aprovadas.

A rede estadual faz sua maior 
greve nesses 40 anos

Em 2016 a rede estadual realizou sua maior greve 
nos 40 anos do SEPE, com a paralisação maciça nas 
escolas durante os meses de março a julho (02/3 a 
26/7), pois desde 2015 o governo não faz qualquer 
reajuste salarial. Em todas as regiões do estado fo-
ram realizados atos nas principais cidades. A parti-
cipação do Noroeste Fluminense foi decisivo para o 
alto índice de adesão. Itaperuna conseguir construir 
atos conjuntos naquela região criando inclusive um 
Comando de Greve Regional. A região serrana tam-
bém teve destaque nos atos locais e na ocupação de 
escola, enfrentando a arbitrarie-
dade da direção de escola local 
(Nova Friburgo) que se com-
portou como se a escola fosse 
dela.

Apesar da forte greve e as 
conquistas arrancadas, elas 
estão sendo atacadas por esse 
governo corrupto, que promo-
ve atrasos e parcelamentos dos 
salários, penalizando em espe-
cial as (os) aposentadas(os), com salários não pagos 
desde maio, sem receber o 13º e ainda tiveram seu 
o calendário de pagamento desvinculado dos em ati-
vidade. Não admitimos tal política pois aposentar é 
um direito. Quando o governador deixa de pagar os 
proventos ele está, na prática, cancelando o direito à 
aposentadoria e impondo a insegurança, o constran-
gimento, a fome e a morte.

A mobilização da categoria durante a greve obri-
gou o governo a negociar e conceder pontos im-
portantes da extensa pauta de reivindicações como 
a eleição para diretores de escolas, os abonos dos 
dias parados de 1993 a 2016 e o fim do SAERJ, 
dentre outros. As 30 horas para funcionárias(os) 
administrativas(os) ainda não foi efetivamente im-
plantada e outras conquistas prometidas estão sendo 
desmontadas pela CIs penalizando professoras(es)
e alunas(os) com fechamento de turmas, turnos e 
escolas. O respeito à lotação nas escolas bem como à 
antiguidade foram colocadas em xeque e obrigando 
professoras/os trabalharem em mais de uma esco-
la e até em municípios diferentes. Portanto, Pezão 
e Victer seguem Cabral/Risolia fechando escolas. O 
professor Nicholas Davies comprovou que Cabral/
Risolia reduziram 516.471 mil alunos da rede públi-
ca estadual entre 2006 e 2012, colocando o Rio de 

Janeiro como o estado que mais encolheu na ofer-
ta de educação. O atual governo continua com esse 
desmonte da educação pública priorizando os inte-
resses privados da educação.

A política mercadológica do governo do estado 
assume proporções perversas quando incluímos as 
escolas indígenas. Existem seis aldeias no Estado 
do Rio de Janeiro, todas elas guarani. Tekoá M’Boy 
Ty em Maricá, Sapucay em Bracuí, Mamanguá, Rio 
Pequeno e Paraty-Mirim. Faltam professoras/es; as 
condições são precárias, o salário é baixo e a mão de 
obra é terceirizada. Da pauta indígena apresenta-
da durante a greve do estado, o governo ainda não 
cumpriu o prometido: concurso público diferencia-
do, inclusão no Plano de Carreira, formação para os 
professoras(es) indígenas além de obras nas escolas 
indígenas e merenda diferenciada.

Importante citarmos a eleição para a direção das 
escolas de colegas compromissadas(os) com a pauta 
da categoria. Alguns deles(as) já se destacaram por 
ocasião da audiência pública na ALERJ, colocando o 
Secretário de Educação no devido lugar, assim como 
a preocupação em realizar reuniões para o fortaleci-
mento da atuação pautada na defesa da autonomia 

pedagógica das unidades esco-
lares.

A falência do estado do Rio 
de Janeiro implementada pelo 
PMDB ao longo dos últimos 
anos era uma falência anun-
ciada, pois não foram poucas 
as denúncias feitas pelo SEPE 
não somente contra Pezão mas 
também por seus antecessores, 
política marcada pelos escânda-

los de corrupção, desvio de dinheiro e concessão de 
isenções para empreiteiros e empresários envolvidos 
em diversas investigações da Justiça Federal. O Fora 
Pezão precisa se concretizar e Cabral aguarda que 
os demais corruptos possam fazer parte de sua cela.

Nesses 40 anos de lutas, a rede municipal 
de Cabo Frio realizou a maior greve da 

história do SEPE.

A luta em Cabo Frio começou em novembro de 
2015 e durou, nesse primeiro momento, até março 
de 2016, uma greve que não terminou o ano letivo de 
2015. O então prefeito Alair Corrêa resolveu parcelar 
o 13º, atrasar o pagamento, dentre outras arbitra-
riedades. A categoria não aceitou tamanho ataque e 
fez uma greve fortíssima com passeatas, ocupações, 
acampamentos e diversos atos na cidade. Era o pri-
meiro momento de uma greve que seria retomada 
em abril.  O município reivindicou a ilegalidade do 
movimento no judiciário, inclusive com pedido de 
que o SEPE/RJ não promovesse novas greves nos 
anos subsequentes, mas não obteve êxito. Retomada 
em abril/2016, perdurou até Dezembro de 2016, por-
que o prefeito não cumpriu o prometido. Na segun-
da fase da greve, o DJ do SEPE/RJ conseguiu uma 

liminar no Órgão Especial proibindo o município de 
efetuar o corte de ponto dos profissionais da educa-
ção. Arrestos mensais para a garantia do pagamen-
to e bloqueio judicial da conta do FUNDEB foram 
concedidos. Em janeiro de 2017, a atual gestão mu-
nicipal iniciou o cumprimento do acordo apresen-
tado nos autos da ação promovida pelo SEPE. Mas 
a categoria mantém sua disposição de luta a cada 
sinalização de quebra do acordo ajuizado pelo atual 
governo. Faz o devido enfrentamento pois não acei-
ta nenhum direito a menos, realizando assembleias 
e paralisações em qualquer ameaça de quebra do 
acordo. Registramos o trabalho profissional realiza-
do pelo Jurídico do SEPE/RJ que foi incansável. Em 
conjunto com a direção do SEPE Lagos, batalhou 
diariamente dando suporte jurídico à luta políti-
ca realizada pela categoria na proteção dos direitos 
das(os) profissionais da educação.

GREVE EM ARRAIAL DO CABO 
E A LUTA EM SÃO PEDRO D´ALDEIA

A primeira greve realizada em Arraial do Cabo 
no ano de 2014, lutou por condições dignas de tra-
balho, plano de carreira e concurso público que não 
era realizado há mais de 11 anos na rede municipal. 
A histórica greve perdurou por quase 4 meses, com 
os profissionais da educação sofrendo toda forma de 
perseguição por parte do então governo municipal. 
O SEPE/RJ obteve vitória jurídica. A greve foi con-
siderada legal/legítima e a ação da prefeitura contra 
os grevistas foi arquivada. Graças à atuação do jurí-
dico, o sindicato conseguiu o arquivamento de mais 
de 100 processos administrativos de abandono de 
cargo, abertos com mera intenção de enfraquecer 
o movimento. A luta incansável da categoria por di-
reitos arrancou vitórias importantes: a realização do 
concurso público no ano de 2015, avanços no PCCR 
e acordo no processo de negociação da direção do 
Núcleo Lagos com o prefeito eleito para a nova ges-
tão. Agora é garantir a restituição dos descontos abu-
sivos praticados naquela ocasião.

Em São Pedro D`Aldeia a luta começou com o 
direito a chamada dos concursados, pois muitos já 
haviam feito o exame médico mas não eram chama-
dos para a posse. Entrou na pauta de negociação o 
abono das paralisações e a construção dos critérios 
para a Consulta a Comunidade Escolar para a Dire-
ção das Escolas, uma conquista em vigor. Greve, atos 
em frente à prefeitura, a luta pelo Plano de Cargos 
unificado, reivindicação do salário dos recreadores 
concursados que recebiam menos que os contrata-
dos e o concurso para auxiliar de classe integraram a 
pauta de luta em Costa do Sol. 

Rede Municipal de Nova Iguaçu

Em Nova Iguaçu, a rede municipal viveu quatro 
anos de repressão Bornier, marca da política coro-
nelista do PMDB. Durante todo seu mandato os 
profissionais da educação vivenciaram a prática au-

Quando o governador deixa 
de pagar os proventos ele 

está, na prática, cancelando 
o direito à aposentadoria e 
impondo a insegurança, o 
constrangimento, a fome

e a morte.
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toritária do seu governo e sem avanços significativos 
para a categoria. Quanto à retirada de direitos des-
tacamos: fim da eleição para diretores das escolas; 
fim dos cargos de CPP- Coordenador Político Peda-
gógico que desempenhava importante articulação 
escola/comunidade; corte de ponto em paralisações 
e greves; direção das escolas sendo indicadas pelos 
vereadores das regiões, transformando-as em feu-
dos eleitorais e atraso no pagamento dos salários de 
ativas(os) e aposentadas(os).

Em agosto de 2016, em assembleia a categoria 
aprova a campanha #ForaCoronel# com uma calen-
dário intenso de atos, denunciando os desmandos 
desse governo. Vias públicas foram fechadas, atos 
na principal praça da cidade realizados, panfletagem 
nas URGs, acampamento e ocupação da prefeitura. 
Também foram realizados atos unificados com o 
conjunto dos servidoras/es públicos da cidade que 
se encontravam na mesma situação de atrasos sala-
riais. A resposta do prefeito foi na mesma medida do 
governo Pezão colocando seus seguranças para re-
primir a categoria com o uso de gás de pimenta que 
causou queimaduras e a necessidade de atendimen-
to hospitalar de muitas professoras. Tal campanha 
foi determinante para que o prefeito Nelson Bornier 
não fosse reeleito, concretizando o Fora Bornier.

Rede Municipal de Belford Roxo

Em Belford Roxo a categoria enfrenta a mes-
ma política nefasta do PMDB. Os profissionais da 
educação encontram-se na mais completa penúria. 
As escolas estão em péssimo estado de conserva-
ção e, em muitas unidades, falta até o giz. As(os) 
servidoras(es) ainda não receberam o 13º salário de 
2016, as férias de 2017 e há profissionais que ainda 
não receberam os meses de abril e maio. Também 
tem colegas recebendo muitos descontos em seus 
vencimentos sem saber sua origem, visto que a pre-
feitura não libera os contracheques. O processo de 
eleição para direção das escolas, conseguido com 
muitas lutas na gestão passada, foi revogado.

O sindicato tem acionado a justiça a fim de que 
regularizem os pagamentos, sejam liberados os con-
tracheques e o governo repasse para o sindicato a 
contribuição voluntária da categoria que também foi 
suspensa, numa evidente política de desarticular a 
organização da categoria.

Rede municipal de Mendes enfrenta uma 
secretária de educação ex-diretora do 

SEPE.

Os profissionais da educação da rede municipal 
de Mendes aprovaram a greve por tempo indeter-
minado em 20 de maio de 2016 cobrando o reajus-
te de 11% para todos Profissionais da Educação, 
liberação das licenças-prêmio, reabertura imediata 
sobre a discussão do PCC’S Unificado da Educa-
ção (pois a proposta apresentada pelo governo era 
pior do que já estava em vigor), revisão do número 

de bebês por auxiliar de creche (B1 = 15 crianças e 
B2 = 20 crianças com casos de até 25 crianças), 30 
horas para funcionárias(os) e seu enquadramento 
imediato com pagamento do retroativo desde agos-
to/2015, dentre outros pontos. A resposta do gover-
no seguiu a mesma lógica do governo Pezão citando 
a crise nacional e estadual, rejeitando os pontos 
da pauta. Nem mesmo a dos funcionárias(os) 
administrativas(os) foi atendida, mas o reajuste 
dos vereadores e do executivo foi garantido. O que 
muda na militância quando se assume o executivo 
numa aliança com partidos da ordem? Com o fim 
do governo, que não se reelegeu, a ex-secretária de 
educação volta para o SEPE local como se tivesse 
atendido às reivindicações da categoria.

REDE MUNICIPAL DO RIO

No Rio de Janeiro a falta de compromisso com 
a educação pública, laica e de qualidade não dife-
re muito da política utilizada pelo governo Pezão e 
outros municípios. O prefeito Crivela escolhe para 
sua campanha o mote “cuidar das pessoas” e o que 
temos presenciado é o avanço da quebra do estado 
laico, aplicação da política de ajuste fiscal. Até a pre-
sente data o que anunciou foi a não antecipação do 
13º (primeira parcela), a implementação da mesma 
proposta de aumento no desconto previdenciário, o 
anuncio da crise no PreviRio deixada por Eduardo 
Paes, portanto ameaça concreta de possibilidade de 
fazer com aposentadas(os) do município o mesmo 
que Pezão no estado. A dita crise também propaga-
da por Crivela não atinge os empresários devedores 
do ISS, mas a categoria ainda não conseguiu avançar 
na data-base, garantindo-se o 
direito de reajuste anual de sa-
lário.

O seu secretário municipal 
de Educação, Esporte e Lazer, 
César Benjamin encaminhou 
a política de reestruturação da 
rede, sem ter apresentado à co-
munidade escolar. Os profissio-
nais foram coagidos a escolher 
nova lotação, numa remoção 
compulsória feita sem apresentação de nenhum do-
cumento da SME. Até agora não aplicou a Lei que 
garante 1/3 de planejamento, não fez a publicação 
do abono de todas as paralisações e greves realizadas 
durante o governo de Eduardo Paes; não fez a devo-
lução dos descontos da greve de 2014 nem a revisão 
no plano de carreira tocado na gestão de Eduardo 
Paes quando a categoria foi duramente reprimida 
pelo forte aparato repressivo, ao ocupar a Câmara de 
Vereadores. Com a Lei 13.429 que normatiza a ter-
ceirização nas atividades fins, não sinaliza para aber-
tura de concurso nem com redução da carga horária 
de funcionários para 30 horas, bem como a troca da 
denominação de merendeira para cozinheira escolar, 
dentre outros pontos histórico da categoria. Regis-
tramos aqui o equívoco da direção do SEPE ao negar 

o direito de informação aos funcionárias/os adminis-
trativas/os no que diz respeito a complementação 
de sua formação profissional via Profuncionário, 
com a justificativa de que não atenderia a todos 
no mesmo período. Mas não vemos essa crítica à 
obrigatoriedade ao curso realizado pela escola de 
Formação Paulo Freire para o magistério.

É importante ressaltarmos a persistência 
dos concursados PEI E PEF, arrancando reu-
niões na SME/RH a fim de garantir a posse dos 
aprovadas(os), pois o quadro de carência é real. Foi 
também denunciado nessas reuniões o constrangi-
mento vivenciado por concursados durante o curso 
realizado na Escola de Formação Paulo Freire. 

Infelizmente a situação caótica na cidade por 
conta da violência generalizada tem provocado sis-
tematicamente a suspensão das aulas gerando in-
segurança nas escolas e revolta da população com 
as mortes de nossas crianças sob a alegação de 
“balas perdidas”.

As(os) trabalhadoras(es) em Educação 
da rede municipal do RJ são parte dessa 

História de Lutas do SEPE/RJ

Recordar que o mês de junho/2013 marcou 
com ferro e fogo a trajetória de lutas do SEPE/RJ 
na organização das(os) profissionais de educação 
e em especial na história da Educação Pública do 
Rio de Janeiro se faz necessário. “Alguma coisa es-
tava fora da ordem” em nosso país e a nossa cate-
goria deixou explodir seu grito de revolta indo às 
ruas defender a educação pública, laica, democrá-
tica e combater sua mercantilização, luta que con-

quistou a “mídia mundial”. 
Uma greve que entrou para a 
história da rede municipal do 
Rio de Janeiro, considerando o 
nível de adesão, além da greve 
da rede estadual no mesmo 
período, unificando as lutas. 
A preparação para a campanha 
salarial de 2013 já estava em 
curso, considerando a Política 
Educacional implementada no 

Rio de Janeiro. A categoria já não suportava mais 
tantos ataques e redução de direitos e exigia um 
Plano de Carreira Unificado, sua valorização pro-
fissional, condições efetivas de trabalho, 1/3 de 
planejamento, concurso público, 30 horas para to-
dos os funcionárias(os) administrativas(os), troca 
da denominação de merendeira para cozinheira 
escolar e paridade para aposentadas(os) com cor-
reção de todas as distorções salariais e funcionais.  

O processo de desvalorização profissional atin-
giu seu ápice e a categoria respondeu com LUTA. 
Deflagrou a maior greve da rede municipal do Rio 
colocando mais de 20 mil em várias passeatas pelas 
ruas da cidade. A resposta do governo foi a trucu-
lência utilizando todo seu aparato repressor para 
acabar com a greve e suas manifestações. Ocupa-

a autonomia e a independência 
em relação ao Estado, às 

instituições político-partidárias, 
governos e burguesia e que 
jamais sirvam de correia de 
transmissão de qualquer 

partido político
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mos a prefeitura na tentativa de reabrir o diálogo; 
ocupamos a Câmara de Vereadores para barrar 
o Plano de Cargos rejeitado pela categoria. Foi 
a LUTA que fez o governo corrigir o vencimen-
to básico das “Merendeiras”, Agente Auxiliar de 
Creche, Agente Educador II, Inspetor de Alunos, 
Servente e Copeiro que, antes da greve, recebiam 
vencimento inferior ao salário mínimo. Nesses 40 
anos de muitas lutas, aquela greve merece ser re-
lembrada.

Reorganização do Movimento e 
Concepção Sindical, Perspectivas de Lutas

A Reorganização do Movimento Sindical e Po-
pular está inserida no contexto das transformações 
ocorridas no mundo do trabalho e da crise políti-
co-ideológica vivida pela esquerda no Brasil e no 
mundo, agravadas com os governos Lula/ Dilma 
e a cooptação de organizações sociais e sindicais, 
como a CUT, por exemplo. Desde a posse de Lula, 
intensificamos nossas ações na busca da unidade 
da esquerda, do fortalecimento das organizações 
para manutenção dos princípios e reivindicações 
históricas de nossa classe. Com o esgotamento da 
CUT, enquanto instrumento de frente única desa-
trelado ao governo, as forças políticas foram saindo 
da CUT e construindo espaços e instrumentos al-
ternativos. Nessa perspectiva surgem a Intersindi-
cal e a CONLUTAS

Em 2005 criamos a Intersindical e em 2007 o 
Fórum Nacional de Mobilizações (que infelizmen-
te não avançou) e os campos combativos seguiam 
em instrumentos diferenciados, aumentando a 
fragmentação da organização da classe. No II En-
contro Nacional da Intersindical, onde reafirma-
mos a necessidade de que a Intersindical abrisse o 
debate interno e externamente acerca da constru-
ção de uma central unitária, a vida nos colocou a 
necessidade de retomarmos o rumo e darmos en-
caminhamento à resolução aprovada, que custou a 
divisão ao meio da Intersindical. Desde então dois 
blocos passaram a reivindicar a Intersindical. De-
cidido isso, realizamos dois Seminários Nacionais 
(abril e novembro de 2009), dezenas de Seminá-
rios Estaduais e Regionais, debates nas diversas 
organizações sindicais e populares, pois neste pro-
cesso de discussão, avançamos da defesa de uma 
Central Sindical, para uma Central Sindical e Po-
pular, incorporando o movimento popular, urbano 
e rural, que representa em quase sua totalidade, 
trabalhadoras(es) que também estão nos movi-
mentos “sem terra e sem teto”.

No último Seminário Nacional da Reorganiza-
ção do Movimento Sindical e Popular decidimos, 
por unanimidade, realizar o CONCLAT, em junho 
de 2010 para criar a CENTRAL SINDICAL E PO-
PULAR e definir, no voto, a sua natureza e caráter. 
Esperava-se que as demais questões, fossem defi-
nidas por acordo e por unanimidade, mas, apesar 
das dezenas de reuniões da Comissão Nacional de 

Reorganização e da Comissão de Estatuto não con-
seguimos fazer acordo em torno de todas as ques-
tões. Infelizmente o CONCLAT ficou inconcluso 
para nós e passada a guerra de versões ou balanços 
do processo, o concreto é que a esquerda continua 
dividida em iniciativas diferentes, fragilizando a 
luta contra os governos e a organização da classe.

Historicamente, temos defendido a unidade 
dos revolucionários (as), dos lutadores(as) so-
ciais, como valor estratégico para a luta pelo so-
cialismo. Deste modo, em todos os momentos, 
temos defendido uma central ampla e plural, 
ou seja, uma central unitária contrária à parti-
darização do movimento e, portanto, à central 
de partido. As nítidas diferenças entre partido e 
movimentos sociais ou entre organizações revo-
lucionárias e organizações sindicais e populares 
justificam a necessidade de que se reafirmem 
alguns dos mais caros princípios organizativos 
consagrados no segundo tipo de organização: a 
autonomia e a independência em relação ao Esta-
do, às instituições político-partidárias, governos 
e burguesia e que jamais sirvam de correia de 
transmissão de qualquer partido político (mesmo 
que se reivindique de um deles).

Diante da consolidação da fragmentação dos 
setores combativos e dos desafios postos para a 
esquerda e para o movimento sindical e popular 
defendemos unidade desses setores no sentido 
de que a deliberação do Congresso do SEPE se 
concretizasse: unir a Intersindical e CSP CON-
LUTAS numa única Central Sindical e Popular. 
Infelizmente a Intersindical se constituiu como 
uma central de um único partido político assim 
como a CTB e a CUT. Continuaremos rechaçando 
qualquer tentativa de partidarização das entidades 
sindicais e populares. Seguiremos lutando contra 
a constituição de centrais de partido, assim como 
de participação em frentes de lutas comuns que 
entre na lógica da conciliação de classe. Defende-
mos, portanto, que este Congresso reafirme sua 
resolução de envidar todos os esforços, mais uma 
vez, para unir todos os setores combativos numa 
única central sindical e popular. Entendemos que 
foi correta a destinação de 4% do repasse do SEPE 
para a reorganização do movimento sindical com-
bativo e que nesse momento de ataques brutais se 
fazem mais necessários. Nesse sentido é preciso 
que este Congresso construa e aprove um calendá-
rio de atividades que reabra tal debate e caminhe 
nessa direção e ao final seja definida a filiação ou 
não a central sindical e popular que tenha essa ca-
racterização.

Outro ponto que deverá ser pautado nesse con-
gresso será a filiação ou não do SEPE a CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação). Não mudamos nossa formulação de 
estar filiado à única Confederação da educação 
básica e pública em nosso país. Por dois congres-
so sucessivos, com argumentos diferenciados dos 
cutistas, fizemos a defesa da filiação a CNTE. Mas 

não vamos deixar passar gato por lebre. A filiação à 
CNTE está atrelada a filiação a CUT e não admi-
timos tal retrocesso pelo que já expressamos nessa 
tese, confirmado pela abertura do Congresso da 
CNTE que foi transformada no LULA 2018. A 
contribuição das entidades filiadas a CNTE passa 
primeiro direto a CUT que depois repassa o per-
centual estatutário a CNTE.

O SEPE Combativo e Democrático: um 
Balanço Necessário da atual Gestão para 

Reorganizar a Entidade atualizando o 
Estatuto

Mesmo quando tudo pede/ um pouco mais de 
calma

Até quando o corpo pede/ Um pouco mais de 
calma

A vida não para...

São 40 anos de história de lutas e resistência por 
um SEPE autônomo, democrático independente 
de qualquer governo, de partido político e à frente 
da luta pela educação pública, laica, democrática e 
com qualidade social.  Por isso também afirmamos 
que muitos lutadores(as) não se desviaram do so-
nho socialista, sabendo conservar a alegria mesmo 
nos momentos adversos pelos quais passamos na 
luta por um SEPE de combate. 

Fazer um balanço da gestão é necessário e edu-
cativo. Podemos começar com o setor jurídico con-
siderando que a categoria apresenta muitas críti-
cas. Assim como reconhecemos os acertos, como 
os mencionados nas greves acima, bem como, 
a partir da luta travada pelas aposentadas, e aqui 
destacamos a ação da Nova Escola 2000, é preciso 
reconhecer que também apresentamos falhas. Al-
gumas ações centrais para a categoria não tem sido 
feita no tempo aprovado em nossos fóruns. Outra 
questão tem relação com a forma de funcionamen-
to do jurídico de maneira atender nossa categoria 
nos diversos municípios do interior. Somos contra 
a política de amigos da escola, portanto é preciso 
rever a forma como o jurídico vem tocando as de-
mandas jurídicas com número excessivo de esta-
giários, que acabam substituindo os advogados. A 
sua descentralização ainda não atende plenamente 
a categoria e propomos um Conselho Deliberativo 
ampliado para que a categoria decida qual a me-
lhor forma de estrutura-lo.

A Secretaria de Combate à Discriminação Ra-
cial fez um trabalho importante nesta gestão, mas 
foi ainda insuficiente o acúmulo na questão indíge-
na. Lamentamos a falta de apoio concreto de parte 
da direção do SEPE central, inclusive no compro-
misso assumido na realização da fase estadual do 
seminário realizado, quando negou o investimento 
financeiro anteriormente aprovado.

Essa situação mencionada acima tem relação 
direta com a lógica utilizada nesta gestão de total 
poder aos tesoureiros. Outra batalha travada foi 
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pelo coletivo de aposentadas/os para garantirmos 
a realização dos nossos Encontros Estaduais que 
são anuais e que chegou a ser ameaçado de não 
realização com desculpas de falta de verba. Nesta 
gestão em especial, a decisão de parte significativa 
da direção tem sido pela redução da participação 
das/os aposentadas/os nos Encontros Estaduais, 
conquista histórica que não abrimos mão, uma vez 
que são nesses encontros que elaboramos coleti-
vamente Plano de Lutas, após avaliação do que foi 
realizado no ano anterior. 

Exigimos corretamente dos governos a pres-
tação de contas, mas essa prática com regularida-
de não tem sido observada pela direção do SEPE 
central e por alguns núcleos, como determina o 
estatuto. Mesmo com a aprovação de assembleia 
ou conselho deliberativo, às vezes determinada 
política só é encaminhada com autorização da te-
souraria e aqui não citaremos os argumentos. Um 
caso preocupante é o Núcleo de Nova Iguaçu. Não 
aceitamos o método adotado lá: falta transparência 
e balancetes errados, que precisam ser corrigidos, 
são assinados pelo Conselho Fiscal. Nossa ação 
precisa ser educativa.

A imprensa não conseguiu implementar a pro-
posta aprovada no Seminário da Direção e identi-
ficamos que também tem relação com a falta de 
planejamento financeiro para atender a troca do 
site, um celular que permita transmissão ao vivo, 
Conselho de Classe semestral e para casa dos 
filiadas(os). Quando essa postagem não acontece, 
os aposentadas/os ficam sem receber essa publica-
ção, a única definida que tem que ir para casa dos 
filiadas(os), que além de informar aborda a forma 

Assinam essa tese militantes da LRP, do Avançar 
na Luta Sindical e Popular e independentes:
Adriana Ferreira Silveira Egger (Nova Iguaçu), 
Andreia Fernandes Neves (Lagos),  Angelo Cezar 
Jachello Junior (Direção Nova Friburgo), Anna 
Beatriz Dutra Lopes Guarulhos (Nova Iguaçu) 
Arnaldo Siqueira (Nova Iguaçu), Charles Cardoso 
Simões (Direção SEPE Lagos)  Cláudia Oliveira 
Santos de Almeida (Nova Iguaçu), Débora d’ 
Oliveira Naval (Direção SEPE Lagos e Costa 
do Sol),  Delcia de Moraes Jachelli (aposentado 
Friburgo), Denise Maria Bispo dos Santos (Nova 
Iguaçu), Denise Soares Teixeira- (Direção SEPE/
Lagos),   Danuse Batista Guimaraes, (Nova 
Iguaçu), Edmilson Esteves – (Ciep Nelson 
Rodrigues Nova Iguaçu) ,  Eduardo Rodrigues 
da Silva , Fatima Esteves (Nova Iguaçu), Gesa 

política da entidade em conduzir suas lutas. Mas 
conseguimos pelo menos colocar no ar o face ofi-
cial da entidade e durante a greve da rede estadual 
conseguimos produzir os boletins eletrônicos para 
agilizar a informação.

Outro grave problema tem relação com o único 
veículo acabado e ultrapassado para um sindicato 
combativo como o SEPE e de base estadual, difi-
cultando o trabalho de visitas às escolas dos direto-
ras/os que possuem disponibilidade para tal.

Em 2018 teremos eleições no SEPE e é inadmis-
sível que o custo siga os mesmo parâmetros que as 
anteriores. Das “caixinhas de sapato” às urnas com-
pradas no último processo eleitoral, é preciso avan-
çar considerando a tecnologia atual. Além do alto 
custo, se for mantido o mesmo modelo de eleições, 
há que se pensar no sacrífico que é exigido de quem 
ainda tem que ficar virando noites sem dormir para 
fazer a apuração dos votos da categoria. 

Fazer o debate sobre a alteração estatutária sig-
nifica debater o SEPE que temos e o SEPE que 
queremos.  Artigos imprecisos, que deixar margem 
para dupla interpretações conforme as conveniên-
cias das forças políticas ou das chapas concorrente 
ou blocos majoritários na direção precisam ser re-
formulados, para garantir a concepção de sindicato 
que defendemos e que está expresso em seus atu-
ais princípios. Considerando que estamos apre-
sentado vários pontos na reformulação do estatuto, 
elaboramos uma tese específica e convidamos os 
delegados e delegadas para a leitura da mesma e 
apresentação de suas considerações. Já sinalizamos 
aqui que somos contra a clausula de barreira e que 
incorporamos a tese específica de aposentadas/os. 
Nessa, fazemos apenas uma formulação mais direta 

com respeito a composição da Secretaria de Aposen-
tadas/os, porque sem sombra de dúvida, além 
dos aposentadas/os constituírem a maior par-
cela dos filiadas/os, temos a convicção de que 
somos nós, aposentadas e aposentados que de-
vem dirigir a Secretaria específica, assim como 
a mesma lógica deve ser garantida aos funcionários 
administrativos: Parágrafo único: A Secretaria de 
Aposentadas/os será ocupada apenas por profissio-
nais da educação aposentadas/os.

Plano de Lutas:

Unir todos os setores combativos; Anulação das 
contrarreforma trabalhista; Contra a privatização da 
saúde, defesa do SUS e por 10% do orçamento fede-
ral para a saúde; Campanha contra a faxina étnico-
-social e destruição ambiental; Campanha pelo fim 
do extermínio da juventude negra; Defesa dos direi-
tos dos Povos Indígenas e dos Territórios Quilombo-
las; Contra a criminalização dos movimentos sociais; 
Campanha em defesa da libertação de Rafael Braga; 
Auditoria da Dívida, Já!;  Contra a política de privati-
zação/mercantilização da educação pública!; 10% do 
PIB para a Educação Pública, Já; Plano de Carreira 
Unificado; Jornada de 30 h para funcionários ad-
ministrativos; 1/3 da jornada para planejamento de 
atividades extraclasse para todas as redes; Troca da 
denominação de merendeira para cozinheira esco-
lar; Campanha: Não é minha função, não faço!; Uma 
matrícula, uma escola e nenhuma disciplina com 
menos de 2 tempos; Paridade para aposentados(as) 
e Contra qualquer política de abonos e gratificação; 
Campanha por melhores condições de trabalho e 
contra o assédio moral.

Assinam essa tese:
Linhares Corrêa (Direção SEPE/RJ e Regional 3), 
Gilmar Dias (Lagos)   Humberto da Silva Michaeli 
(Vassouras), Ildica Silva Garcia (Nova Iguaçu), 
Ingrid C. Teixeira (Nova Iguacu), Israel Pinheiro 
Avelino (Engenheiro Pedreira), Janaina Ferreira da 
Silva Araújo (Nova Iguaçu),  Janaina Matos da Silva  
(Educação Especial), Jane Beatriz Carvalho Perez 
(Lagos), Jaqueline Cristina Mendes da Silva 
Negreiros (Nova Iguaçu),  Jaqueline Manhã 
(Nova Iguaçu), Jaqueline Moraes de Oliveira 
(Nova Iguaçu),  Jorge Renato Gil  (Nova Iguaçu),  
Juvenil Marques dos Santos (Direção SEPE/RJ), 
Keli Moraes Abreu (Direção Nova Friburgo, 
Leonardo de Freitas (Mendes), Márcia Fonseca 
(Lagos), Marcos Rangel de Lima (Duque de 
Caxias), Maria Alice de Lima (Direção SEPE 
Lagos), Maria Júlia Barreto (Direção SEPE 

Lagos), Marize Vieira de Oliveira (Duque de 
Caxias), Marly Santos da Verdade (Direção 
SEPE Costa do Sol, suplente Lagos), Nanci 
Rocha (Direção SEPE Lagos), Nancy Ferreira 
Belo (Direção SEPE/RJ), Otávio Marques dos 
Santos (Lagos), Pedro Gonçalves  (Direção 
do Sepe Belford Roxo), Rita de Cássia Araújo 
(Colégio Estadual Alfredo Neve), Roselia 
Andrade Barbosa (Nova Friburgo), Roberto 
Andrade Barbosa (Nova Friburgo), Sergio 
Tadeu Rodrigues dos Santos (Aposentado rede 
estadual), Sheila Cristina Martins (aposentada 
Caxias), Silvana Lopes dos Santos (suplente 
SEPE/RJ, São Fidelis), Simone Caixeiro G. da 
Silva  (Direção do Sepe Nova Iguaçu), Simone 
Cristina Ribeiro da Silva (Nova Iguaçu), Vanessa 
Andrade Nobrega (Nova Iguaçu)
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Tese12
TESE DO CAMPO LUTA EDUCADORA

  CONTRIBUIÇÃO AO XV 
CONGRESSO DO SEPE ANO 2017

Se os poderosos senhores, 
impõe-nos à força bruta,

silêncio pras nossas dores
 e dor pra nossa labuta.

Não calam os educadores.
 Só educa quem reluta!

Quanto mais a gente luta, 
mais a luta nos educa!

Aprendi em movimento,
 que quem pára se amputa.

E é vão o conhecimento,
 que não espelha a conduta.

Educa-se o pensamento, 
sendo parte na disputa.

Quanto mais a gente luta,
 mais a luta nos educa.
Se a luta é educadora,

 então que ela repercuta.
Contra a mão opressora,
 que a educação refuta.

Que a classe trabalhadora,
 una-se toda em luta!

E quanto mais a gente luta,
 mais a luta nos educa.

(Luta Educadora. Jonathan Mendonça diretor 
do SEPE Rio das Ostras)

Introdução

O SEPE completa 40 anos de lutas em 2017, e é 
com muito orgulho que o coletivo Luta Educadora 
faz parte desta história, colaborando com suas for-
mulações políticas e com suas lutas nos últimos 10 
anos. Nós compreendemos que o SEPE é o sindi-
cato mais combativo e classista do Rio de Janeiro, e 
também mais democrático através da proporcio-
nalidade na eleição da direção sindical sem 
cláusula de barreira e das regulares assembleias 
de base.

A greve da rede estadual de 2016 foi a maior já 

construída pelo SEPE, com a adesão de 70% da ca-
tegoria passamos dos 120 dias de greve, marcando 
assim, a história   desta rede. “A nossa luta Unificou, 
é estudante, funcionário e professor” e “#Ocupa-
Tudo” foram as principais consignas desta greve.

Foram mais de 80 escolas ocupadas, além da pró-
pria Secretaria de Educação que foi ocupada pelo 
movimento estudantil secundarista. Tais ocupações 
se somaram à luta dos trabalhadores da educação em 
defesa da educação pública, laica e gratuita, realizan-
do uma verdadeira primavera dos estudantes no Rio. 
Um dos momentos memoráveis deste movimento 
foi a ocupação da Secretaria de Fazenda feita pelos 
educadores, em resposta ao não pagamento das apo-
sentadorias e pensões, e a ocupação das escadarias 
da ALERJ. 

A luta educadora compreende que a luta dos 
profissionais da educação e dos estudantes é 
indissociável e por isso nossos diretores do SEPE 
ocuparam as escolas junto aos estudantes, mo-
rando nelas ao longo da greve, como no Ocupa 
Cinamomo em Rio das Ostras, e podemos afirmar 
que essa foi a maior experiência de práxis pedagó-
gica revolucionária de nossas vidas. Na Ocupação 
do Cinamomo em uma dessas noites não dormidas 
porque o debate era intenso e o companheirismo 
transbordava o estudante secundarista Bernardo 
Calmon do Coletivo Construção escreveu um RAP 
junto com o professor Jonathan da Luta Educadora 
e saiu isso:

É o RAP!
É o levante, a reação!

É a revolta do trabalhador na cara do patrão!
É o RAP!

É o levante, a reação!
É o grito do oprimido fazendo revolução!

Achei que sua estratégia fosse mais inteligente do 
que inventar o desocupa pra tentar acabar com a 

gente
Nossa voz vai ecoar da zona Oeste à zona Norte

Vamos te fazer entender que o nosso povo unido 
é forte!

Seu castelo caiu e agora o bicho vai pegar
E não adianta se esconder porque a revolta vai 

te achar.
Não vamos deixar burguês roubar nosso futuro 
então nós vamos ocupar mesmo e se trancar nós 

pula o muro!
Quer rir? Ri! Mas não desacredita!

A nova geração perdeu o medo da polícia!
E agora não adianta discurso, nem repressão, é o 

poder popular defendendo a educação
Então, pisa ligeiro senhor governador

Pisa ligeiro que a revolta despertou no coração 
de cada formiga, que sozinha morre fácil mas unida 

faz um estrago na sua vida!
É o RAP!

É o levante, a reação!
É a revolta do trabalhador na cara do patrão!

É o RAP!
É o levante, a reação!

É o grito do oprimido fazendo revolução!
Escola muda não muda
E onde a gente estuda?

O silêncio impera, não se iluda
Então ajuda

Entra nessa luta que a situação ta grave
A Crise tá aguda e a greve é a chave!

Não ta suave
Então preste atenção: A gente muda a sociedade 

é parando a produção!
Revolução!

Insurreição!
Nossa teoria é um chamado pra ação!

É barricada!
Greve geral!

A ação direta que derruba o capital!
Quem diria... é tanta hipocrisia! O governo tem 

um lado, e é o lado da burguesia!
Você sabia que na periferia o braço armado do 

estado mata preto todo dia?!
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Racismo? Que nada! Os comédia diz que é pia-
da, mas na quebrada as balas não tão perdida, tão 

achada!
Pré programada pra rastrear a pele escura
E esse é mais um dos indícios do estrago da 

ditadura!
É o RAP!

É o levante, a reação!
É a revolta do trabalhador na cara do patrão!

É o RAP!
É o levante, a reação!

É o grito do oprimido fazendo revolução!

A escola ocupada significa um espaço físico aco-
lhedor e cheio de companheirismo entre os alunos. 
Lá eles aprendem a lidar com os conflitos e con-
tradições. Há aulas com temas escolhidos por eles, 
oficinas de instrumentos musicais, competição de 
jogos eletrônicos, esportivos e de tabuleiros, batalha 
de rap, roda de samba e debates sobre a importância 
do movimento estudantil no Brasil. Ou seja, nestes 
espaços de ocupação está se construindo uma nova 
sociabilidade humana de respeito e cooperação, 
onde os alunos praticam a democracia direta através 
das assembleias diárias, onde sua voz é respeitada, 
constroem coletivamente as próprias regras de con-
vivência, a partir das necessidades que percebem, e 
por isso as comissões de segurança, limpeza e ali-
mentos precisam funcionar para manutenção da 
ocupação. Para nós essa experiência, junto a elei-
ção direta para direções da escola aprovada 
pelo governo, foram as principais vitórias da 
greve de 2016. 

1. Conjuntura

Desde o final de 2015, veio à tona a falência econô-
mica do Estado do Rio de Janeiro. O estopim da crise 
foi a queda dos recursos dos royalties, provocada pela 
drástica queda do preço internacional do petróleo. 
Esse caos na administração pública é fruto da lógica 
do PMDB de governar privilegiando os empreiteiros 
e as grandes empresas a partir das isenções fiscais e 
da prática nefasta de troca de favores. Não tardaram 
a “pipocar” denúncias de corrupção, algumas delas 
levaram à prisão do ex-governador Sérgio Cabral e à 
cassação da chapa do Pezão/Dornelles pelo TRE-RJ 
em primeira instância no início de 2017.

O governador Luiz Fernando Pezão tentou pas-
sar a conta para os servidores públicos estaduais. No 
final de 2015, realizou o parcelamento dos salários (o 
que voltou a ocorrer no final de 2016), assim como 
atrasos constantes dos pagamentos destes trabalha-
dores ao longo de 2017. Isso levou os servidores es-
taduais a reorganizarem o Movimento Unificado dos 
Servidores Públicos Estaduais. 

Existe muita contradição no interior deste mo-
vimento, como os setores abertamente de direita 
como, por exemplo, os funcionários da segurança 
pública, entre outros. Porém, compreendemos que 
o SEPE acertou ao participar deste movimento, pois 

a unidade de ação da classe trabalhadora contra os 
ataques neoliberais em uma frente única se faz ne-
cessária no momento atual de profundos ataques 
aos direitos dos trabalhadores. Na nossa opinião o 
SEPE, como setor mais à esquerda do MUSPE, deve 
sempre fomentar a unidade, porém possuindo 
coluna e carro de som próprios nos atos, para 
além do carro de som geral do MUSPE que 
também devemos estar presentes. Devemos, 
portanto, ter uma identidade própria nos atos e não 
sermos dirigidos por setores de direita. 

A luta unificada contra os ataques de Pezão aos 
direitos dos servidores públicos completou mais de 
um ano gerando diversos adiamentos das votações 
na ALERJ. A luta unificada no Rio de Janeiro 
deve servir como exemplo de luta para os de-
mais Estados e municípios. Os ataques aos ser-
vidores virão de uma forma unificada por parte dos 
governos federal, estaduais e municipais e, por isso, 
defendemos a unidade de todos os trabalhadores de 
diversos sindicatos e ramos profissionais para o en-
frentamento das políticas neoliberais. 

Apesar de toda esta luta dos servidores desde 
2015, o ano de 2017 iniciou-se com um grande acordo 
entre o imoral e ilegítimo presidente Temer e o go-
vernador Pezão, que com ampla maioria na ALERJ, 
aprovou a lei autorizativa da alienação de 100% das 
ações da CEDAE, última empresa estatal que hoje 
tem a perspectiva de lucratividade anual na ordem 
de R$ 1 bilhão ano, tornando-a a maior empresa pú-
blica de saneamento do país, capaz de universalizar o 
saneamento no estado, levando água e tratamento de 
esgotos a todo povo, serviços essenciais para redu-
ção das desigualdades sociais e saúde da população, 
principalmente as mais pobres e periféricas. 

Em seguida o aumento previdenciário dos servi-
dores de 11% para 14%, também foi aprovado, com 
a mesma desculpa para aprovação da lei de privati-
zação da CEDAE, de que os salários e pensões dos 
servidores seriam colocados em dia. Em troca, o go-
verno de Michel Temer concederia R$ 3,5 bilhões 
em empréstimos para regularizar os pagamentos 
em atraso e o 13º de 2016. O valor é irrisório frente a 
folha de pagamento do estado, que passa dos R$ 60 
bilhões, ou da sua gigantesca dívida pública. 

Esta troca nada justa traduz na verdade que há 
outras intenções dos dois governos do PMDB. O que 
está em jogo é muito mais que a “saúde” financeira 
do Estado do Rio: é, na verdade, a implementação 
das medidas de austeridade propostas pelo Temer, 
iniciadas com a aprovação da Reforma Trabalhista e 
a aprovação do PLC 159/2017 de Socorro fiscal aos 
Estados, que na verdade representa uma interven-
ção na administração local com vistas a impor me-
didas de austeridade aos governos que assinarem o 
convênio estelionatário. Agora segue avançando com 
a Reforma da Previdência encarnada no aumento da 
contribuição previdenciária. O Rio é o grande labo-
ratório destas reformas. A CEDAE então se tornou 
um verdadeiro “boi de piranha”: sua possível venda 
por um valor bem abaixo do avaliado em nada muda-

rá a situação do Estado.
Muitos servidores estão sem salário há mais de 

3 meses, além de ainda estarem sem o pagamen-
to do 13º salário referente ao ano de 2016. Muitos 
estão passando por sérias necessidades, até para 
comprar comida. Os aposentados estão sem rece-
berem e não podem comprar seus medicamentos. 
A situação é calamitosa e por isso os sindicatos es-
tão fazendo uma campanha de doação de alimentos, 
para os servidores não passarem fome. Há relato de 
servidores morando nas ruas, em abrigos e há casos 
extremados inclusive de suicídio.

Os ataques não param por parte deste governo. 
O secretário de Educação Wagner Victer publicou 
as resoluções nº 5531 (publicada no Diário Oficial 
de 21/07) e a nº 5532 (publicada, também no diário 
oficial no dia 31/07), cujos conteúdos representam 
um grave e direto ataque aos direitos dos servido-
res públicos, aos alunos e às escolas. O objetivo da 
SEEDUC é fechar escolas no entorno de 3 km (rea-
lidade de muitas escolas que serão fechadas, caso os 
servidores não resistam a estes ataques) atingindo o 
direito de origem (lotação) dos servidores; fechando 
turmas e turnos e, desse modo, obrigando os edu-
cadores a darem aulas em várias cidades diferentes. 
Acreditamos que essas resoluções são inconstitu-
cionais e por isso o departamento jurídico do SEPE 
deve trabalhar em uma resposta. Porém só isso não 
basta! Temos que fazer grandes manifestações nas 
ruas para barrar mais esses ataques!

O prefeito Crivella, nestes 8 meses de governo do 
município do Rio de Janeiro, manteve a aplicação das 
políticas neoliberais do governo anterior, como, por 
exemplo, não implementando o 1/3 de planejamento 
extraclasse. O mesmo prefeito assistiu, sem nenhu-
ma reação satisfatória, o problema da violência nas 
escolas se agravar, com constantes suspensões das 
aulas em áreas consideradas de risco, prejudicando 
assim o ano letivo de centenas de milhares de alu-
nos. A situação chegou ao limite com a triste morte 
da aluna Maria Eduarda dentro da escola em Acari. 

Crivella também quer aprovar o Plano Municipal 
de Educação a qualquer custo ainda em agosto de 
2017. Acreditamos que este plano deve voltar a ser 
debatido nas escolas e nas CREs, através de confe-
rências populares, antes de sua aprovação. Porém 
essa prefeitura não aceita fazer esse processo tão di-
fícil chamado democracia. 

Os governos estão utilizando o discurso da crise 
econômica para justificar a retirada de direitos con-
quistados historicamente através das lutas dos tra-
balhadores inclusive com a perda do direito à greve, 
que pode ser julgada ilegal pela justiça. Por isso, de-
vemos unir essas ações solidárias de doações 
aos servidores com a luta direta nas ruas para 
derrubar os governos Pezão e Temer e garantir 
os direitos dos trabalhadores.  Somente a luta uni-
ficada dos trabalhadores numa grande greve geral 
nacional poderá barrar os ataques destes governos. 

O dia 30 de junho não se configurou realmen-
te como uma greve geral. Mesmo encarado apenas 
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como um dia nacional de lutas, o 30 de junho não foi 
superior às ações anteriores como a greve geral do 
dia 28 de abril. É preciso entender as razões disso e, 
desde já afirmamos, que não vale culpar os trabalha-
dores pelos limites dessa mobilização. Neste senti-
do, o que é preciso é olhar para os limites da política 
adotada pela direção desse movimento.

A grande maioria do povo brasileiro repudia as 
contrarreformas trabalhista e da previdência de Te-
mer e olha com simpatia nossa mobilização. Esse 
apoio popular poderia ter sido transformado em ação 
de massas, fortalecendo de forma ainda mais efetiva 
a nossa luta. Para que isso ocorra é necessária uma 
postura muito mais clara e firme por parte da dire-
ção das centrais sindicais majoritárias. A demora, as 
vacilações e a falta de firmeza na convocação das gre-
ves gerais por parte das centrais majoritárias só ser-
viram para gerar um ambiente de dúvida e confusão 
entre os trabalhadores e a população.

As centrais majoritárias perderam a oportunida-
de de definirem uma nova greve geral, que po-
deria ter sido de 48 horas logo após o enorme 
sucesso da greve de 28 de abril. Perderam nova-
mente a oportunidade para convocar outra greve no 
ambiente propício criado pela grande manifestação 
em Brasília de 24 de maio.

Parte das centrais abandonaram a perspectiva da 
luta e optou pelas negociações de cúpula com o go-
verno e o Congresso em torno de pontos da reforma 
da previdência e trabalhista. Outra parte das dire-
ções das centrais não confiam na luta direta e prefe-
re apostar suas fichas nas eleições de 2018. Fazendo 
isso, ambas freiam as lutas.

Precisamos de uma profunda renovação do 
movimento sindical sobre bases democráticas, 
anti-burocráticas, classistas, combativas e de 
base. Essa é uma das lições dessa jornada de lutas e 
da greve de 30 de junho. Mas, apesar do papel jogado 
por parte das direções sindicais, nós ainda podemos 
vencer, pois não há um único trabalhador ou traba-
lhadora que apoie o estabelecimento de uma idade 
mínima para a aposentadoria. Queremos e podemos 
derrubar Temer, o presidente mais impopular da 
República Nova. Defendemos eleições gerais e 
diretas já para que o povo decida os rumos do 
país e as contrarreformas sejam bloqueadas. 
É preciso que permaneçamos mobilizados. É pre-
ciso organizar o movimento pela base e pressionar 
as direções sindicais para continuar a luta. É preciso 
apontar os próximos passos da luta através de um 
Encontro nacional de lutadores e lutadoras da 
classe trabalhadora, da juventude ede todos os 
explorados e oprimidos.

Além disso, é preciso oferecer para o conjunto 
dos explorados e oprimidos do Brasil uma perspecti-
va de futuro, uma alternativa global à crise do sistema 
econômico e político. Os governos do PT deixaram 
claro que sua política de conciliação de classes, pac-
tos com a burguesia e a direita, adaptação ao sistema 
político e econômico, não representam alternativa. 

Precisamos construir junto com os trabalha-
dores uma alternativa política e programática 
que seja classista, anticapitalista e socialista. 
Isso passa pela unidade da esquerda socialista or-
ganizada no PSOL, PCB e PSTU e outras forças 
socialistas com os movimentos sociais mais comba-
tivos, como o MTST, CSP-Conlutas, Intersindical, 
etc. Uma frente social e política para ir muito além 
das eleições de 2018,  de todos esses setores, uma 
Frente de Esquerda e Socialista que levante um 
programa que atenda às reivindicações básicas dos 
trabalhadores por emprego, salário, moradia, educa-
ção e saúde e ao mesmo tempo ligar essas demandas 
a medidas de ruptura com o sistema econômico e 
político capitalista. Precisamos de um programa de 
transição anticapitalista e socialista como saída para 
a crise do ponto de vista dos trabalhadores e do povo.

2- Política educacional

A educação formal oferecida pelo Estado através 
das escolas públicas é determinada por intensas dis-
putas que refletem a própria luta de classes. Longe 
de ser um espaço neutro, é inerente a ela ser síntese 
e gérmen das ideologias que disputam a hegemonia 
na sociedade. Assim, os educadores organizados que 
entendem a educação a partir de um ponto de vis-
ta emancipatório e com potencial de superação do 
sistema capitalista de produção vêm historicamente 
combatendo as tentativas de apropriação desse espa-
ço pelas classes dominantes, sendo um dos maiores 
desafios a construção de um sindicato fortalecido.

Ciente da importância que a educação tem na 
garantia da reprodução do capital – uma vez que o 
trabalho em si não pode ser de todo eliminado da 
escala de produção -  os empresários vêm investindo 
na ideia de que a escola pública deve ser um espaço 
prioritário de intervenção e aplicação de políticas. A 
parceria ideológica e prática entre o público e o pri-
vado que começa incipientemente nos anos 90 e, se 
acentua com as políticas de conciliação de classes 
dos governos PT, demonstram a subserviência dos 
governos locais ao grande capital.  Todas as medidas 
adotadas resultam da cartilha de agências interna-
cionais, como o FMI e o Banco Mundial que condi-
cionam o apoio econômico à implementação do re-
ceituário burguês para a formação dos filhos e filhas 
da classe trabalhadora.

Assim, podemos entender que as políticas pú-
blicas implementadas na educação nas duas últimas 
décadas no Brasil e no mundo são desdobramentos 
dos movimentos da classe dominante em escala in-
ternacional no sentido de reconfigurar a maneira 
como a formação escolar da classe trabalhadora se 
adequará às suas necessidades de exploração da 
mais valia. Esse movimento não é novo, pois sendo 
o capitalismo sujeito a crises estruturais, cada ciclo 
de acumulação demanda um tipo de trabalhador 
adequado aos seus objetivos imediatos e é a escola 
o espaço ideal para que se desenvolva a sociabilidade 
burguesa no seio das camadas mais empobrecidas 

da sociedade, para além de se formarem as compe-
tências básicas para o desenvolvimento cognitivo e 
comportamental para o mercado de trabalho.

Essa sociabilidade em grande medida é a res-
ponsável por pregar o ideal do individualismo e do 
empreendedorismo como as grandes saídas econô-
micas para a pobreza. Não à toa os projetos de res-
ponsabilidade social das grandes empresas que for-
mulam políticas para a educação no Brasil – como 
a Fundação Roberto Marinho e o Instituto Ayrton 
Senna – defendem que cabe à cada um, individual-
mente, encontrar as chances para o próprio sucesso 
material, desestimulando a cooperação, o senso de 
comunidade e, sobretudo a compreensão de que a 
origem da desigualdade entre nós é o capitalismo. 
Nos dias de hoje, esse estímulo de décadas se desve-
la muitas vezes na apatia que acomete grande parte 
da classe trabalhadora, impedindo-a de superar a ló-
gica de exploração e lutar para a construção de uma 
sociedade justa. Na educação, os próprios trabalha-
dores são seduzidos pelo canto da sereia e passam a 
entender que a organização e fortalecimento do sin-
dicato não significam conquistas imediatas.

Nos últimos anos, a lógica empresarial vem sen-
do incorporada às práticas administrativas do servi-
ço público de forma a fazer com que ele funcione 
em torno de metas e eficiência. O governo do estado 
a partir da GIDE implementou uma perigosa rotina 
de cunho empresarial nas escolas públicas nas quais 
a avaliação de desempenho baseada em metas irreais 
vem impondo aos educadores o sobretrabalho, perda 
da autonomia político-pedagógica e a competitivida-
de entre as escolas. Certamente que a introdução 
desse receituário empresarial visa responsabilizar os 
educadores pelo fracasso escolar, além de estimular 
uma prática educativa acrítica. Assim, o cotidiano es-
colar passa a girar em torno da ideologia hegemônica 
das classes dominantes na medida que o espírito de 
combatividade da categoria é esmaecido pela carga 
extenuante de trabalho e baixos salários.

É preciso consolidar a vitória da última greve, 
onde conquistamos o direito de eleições para a di-
reção das unidades escolares. Mas isso não basta: o 
SEPE deve acompanhar os diretores eleitos no sen-
tido de impedir os desmandos da SEEDUC junto 
a esses e outros diretores. Frequentemente os dire-
tores são ASSÉDIADOS MORALMENTE, no que 
tange ao MCF. Nos dias de paralização, são quase 
obrigados a colocarem o código 30, caracterizando 
falta sem justificativa, os que insistem em por o códi-
go 61, sofrem perseguição das Metros ou Regionais 
por defenderem a categoria quando defende o direi-
to a greve tirada em Assembleia. 

Além disso, a crise enfrentada pelo estado do Rio 
de Janeiro aprofunda o cenário de precarização da 
educação. Às custas dos servidores públicos, o gover-
no Pezão (PMDB) trabalha para reequilibrar as con-
tas públicas, garantindo os lucros dos empresários 
com a contínua recusa fiscal. O pacote de maldades 
- bravamente combatido pelos servidores - a venda 
da CEDAE, o sucateamento da UERJ, o atraso de 
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pagamentos dos servidores da ativa e aposentados, 
dentre tantas outras medidas não passam da conhe-
cida estratégia de decretar a falência da função social 
do Estado com a alegação de que ela é demasiado 
onerosa para, assim, transferi-la ao setor privado. 

O cenário nacional também não deixa muitas 
saídas fáceis: o ilegítimo governo Michel Temer 
cumpre a função determinada pelo grande capital 
de garantir o pagamento dos juros da dívida pública 
em detrimento dos serviços essenciais, dentre eles 
a educação. A Emenda Constitucional 95 que limita 
os gastos públicos impacta diretamente a educação 
porque não permite que o governo possa aumentar o 
investimento, inviabilizando, inclusive, a consecução 
do próprio Plano Nacional de Educação. Somadas 
às reformas trabalhista e da previdência, o educador 
brasileiro é atingido numa escala global e de uma 
maneira nunca antes sofrida. O resultado de todas 
essas medidas pode ser a reconfiguração do próprio 
regimento do servidor público, com demissões, as-
sédio e cassação ao direito de greve.

Também é preocupante a maneira como seg-
mentos da classe dominante têm se fortalecido com 
o discurso moralista e conservador e se organizando 
em movimentos que sistematicamente censuram a 
liberdade pedagógica dos educadores. O movimen-
to Escola sem Partido é o exemplo mais notório e, 
apesar de existir desde o início dos anos 2000, ganha 
força após as jornadas de junho em 2013 e a partir da 
onda de ocupação das escolas organizada autonoma-
mente pelos estudantes. Claramente o Escola Sem 
Partido é um movimento de resistência àquilo que 
seus organizadores identificam com a “doutrinação 
ideológica” e nada mais é que a tentativa de impor 
a sua própria ideologia à rotina escolar. É simbólico 
que a reação do Escola Sem Partido tenha tomado 
corpo após os estudantes, em sua maioria negros e 
pobres, terem tomado partido dos próprios rumos 
da educação na exigência de mais direitos. Assim, é 
frequente os casos de violência física ou moral aos 
educadores identificados como doutrinadores, além 
do uso de artifícios jurídicos e midiáticos para a per-
seguição.

Nesse sentido, a pauta de luta que está no ho-
rizonte dos educadores exige organização e coesão, 
pois os ataques são em várias frentes: ideológica, pe-
dagógica e econômica. Fortalecer o sindicato não é 
mais uma opção, é sobrevivência da própria carreira 
docente autônoma e valorizada. E para fortalecer o 
SEPE, é necessário partir da crítica àquilo que histo-
ricamente vem desmobilizando a luta em direção da 
superação das suas contradições internas. 

Mais que pensar apenas nos aspectos superfi-
ciais da organização sindical, é preciso refletir sobre 
a função de um sindicato de luta quando o próprio 
mundo do trabalho está em franca transformação. O 
movimento de reformas de desmonte do Estado de 
Bem-Estar Social que foi característico nos países 
desenvolvidos na década de 1980, chega fortalecido 
ao Brasil, principalmente porque as organizações 
hegemônicas burguesas nos cantam como mantra 

que o aparelho do Estado é caro e pouco eficiente. 
Entendemos que os educadores não podem aceitar 
esse discurso porque ele acaba por estimular ainda 
mais a apatia, cabendo ao sindicato mobilizar e esti-
mular à superação deste  discurso raso e, para além 
disso, construir  a luta classista no sentido de trans-
formar a nossa categoria em classe para si, consciente 
de sua posição no mundo da produção e apta a trans-
formar a sua própria realidade.

Assim, não é mais possível aceitar que o nosso sin-
dicato sucumba à inércia do burocratismo, muito me-
nos que seja cooptado da mesma maneira que acon-
teceu com muitos sindicatos dos anos PT. Entidades 
como a CUT e a CNTE, ao aderirem ao projeto de 
conciliação de classes dos governos Lula e Dilma em 
grande medida atrasaram a organização da própria 
esquerda e, consequentemente diminuíram nosso 
poder de combatividade. Porém nada disso deve nos 
desanimar porque historicamente a classe trabalha-
dora unida obteve conquistas que foram além do ime-
diatismo material. É importante manter a indepen-
dência dos governos ao mesmo tempo visar a unidade 
entre as diferentes categorias de trabalhadores para 
que essa unidade nos fortaleça na luta.   

·Propomos uma Conferência Estatutária de 
Educação do SEPE.

PROPOMOS COMO BANDEIRAS DE 
LUTA PARA A EDUCAÇÃO! 

• Educação integral, visando à formação plena 
de nossos/as alunos/as e garantindo-lhes o acesso 
aos conhecimentos científicos, artísticos e técnicos 
necessários para uma atuação crítica e autônoma na 
sociedade, como forma de superar a dicotomia entre 
o ‘saber’ e o ‘fazer’ que perpetua as desigualdades de 
classe. Para tanto, é urgente a construção de mais es-
colas, e a realização de concursos públicos para a ad-
missão de novos profissionais e a extensão do horário 
de aula para integral; 

• Exigimos, como forma de garantir a qualidade 
do ensino, o melhor atendimento ao educando e a va-
lorização e respeito ao profissional da educação, a ga-
rantia de um número máximo de alunos por turmas, 
a saber: 

Em turmas de Educação Infantil: - de 0 a 02 anos 
– máximo de 05 crianças por turma; 

    - com 03 anos – de 06 a 08 crianças por turma; 
    - de 04 a 05 anos – máximo de 10 crianças por 

turma; 
No Ensino Fundamental: 
    - Primeiro segmento (anos iniciais) – máximo de 

15 alunos por turma; 
    - Segundo segmento (a partir do 6º ano) – máxi-

mo de 20 alunos por turma; 
No Ensino Médio: máximo de 25 alunos por tur-

ma; 
• Convocação dos concursados já! Concurso não 

pode ser forma de ganhar dinheiro em cima da cate-
goria; 

• Auditoria já das empresas que realizam concur-
sos! 

• Pelo fim das terceirizações dos profissionais e 
dos contratos temporários, concurso público para to-
das as áreas; 

• Pelo fim das fundações privadas dentro das es-
colas! Não precisamos de serviços privados de baixa 
qualidade para as escolas, mas sim que se convoquem 
os concursados; 

• Gestão Democrática em todas as Instituições do 
Ensino Público, através da mobilização e participação 
da comunidade escolar. Somos contra a proposta do 
PNE que define critérios como mérito e desempenho 
para a escolha das Direções de escolas; 

• Que se garanta e estimule, nas escolas, os pro-
cessos de auto-organização dos estudantes através da 
formação de grêmios estudantis; 

• Respeito à autonomia pedagógica: fim dos con-
vênios com Instituições e Fundações privadas e fim 
das avaliações externas; 

• Fixação da data-base para os profissionais da 
educação das diversas redes, de forma a garantir rea-
justes salariais anuais com ganhos reais; 

• Implementação de plano de carreira unificado, 
com ascensão por formação e por tempo de serviço, 
não à meritocracia! 

• Contra a política de abonos, em defesa da pari-
dade com integralidade para os/as aposentados/as; 

• Política de formação continuada para os profis-
sionais da educação em horário de serviço; 

• Valorização e profissionalização dos funcionários 
de escola com instituição das diversas carreiras; 

• Por um piso de 3,5 salários mínimos para os fun-
cionários de escolas; 

• Regulamentação da carga horária de 30 horas 
para funcionários de escolas; 

• Garantia dos espaços de planejamento e centros 
de estudos; 

• Retorno da grade curricular de 30 tempos se-
manais – chega de roubar conhecimento de nossos 
alunos! 

• Garantia da reposição de materiais pedagógicos 
e de uso geral nas unidades escolares. 

• Acompanhamento das consultas para diretor, 
incentivando companheiros de lutas a se candidata-
rem, já que entendemos ser esse um espaço de resis-
tência e de possibilidade de luta por dentro do Estado.

3-Estatuto e reorganização do SEPE
O SEPE é um sindicato que deve se orgulhar da 

sua composição plural. A proporcionalidade nas elei-
ções garante a democracia de ideias, permitindo o 
convívio no interior da direção de diferentes organi-
zações com distintas concepções e nuances teóricas. 
Também impede a cristalização de um pensamento 
único e autoritário.

Sem dúvida não é um exercício fácil conviver entre 
tantas diferenças, mas, para nós, essa pluralidade de 
certa forma também reflete a diversidade de concep-
ções presentes na base de nossa categoria, e é o que 
reivindicamos como a melhor maneira de expressar 
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os interesses de nossa classe.
Nós do campo Luta Educadora somos a favor 

da democracia direta através das decisões em 
assembleias e somos a favor de ações mais ra-
dicalizadas como acampamentos e ocupações 
em órgãos públicos como fizemos ativamente na 
última greve.

A nossa tarefa é construir espaços amplos de 
formação política, garantindo o diálogo fraterno 
entre as diferentes culturas e concepções, bus-
cando fortalecer pontos que nos unifiquem. No 
núcleo do SEPE Rio das Ostras/Casimiro de Abreu, 
por exemplo, estamos fazendo no próximo dia 23 de 
Agosto, o I Seminário de Formação Política do SEPE 
Rio das Ostras, com o lançamento do livro “Olga Be-
nario Prestes”, de Anita Leocádia Prestes que fala so-
bre nazismo e marxismo. Essas iniciativas de forma-
ção política teórica devem ser reproduzidas em toda 
a estrutura de núcleos do SEPE e no SEPE Central. 

Encaminhamentos sobre Estatuto

·Não ao Núcleo da Capital. Fortalecimento da Co-
ordenação da Capital e das Regionais.

·Escola de Formação do SEPE entrar no estatuto.
·Criação do Centro de Memória do SEPE
·Comando de Greve no Estatuto.
·Ampliação do Conselho Deliberativo Estadual.
·Inclusão no estatuto de Conselhos de Represen-

tantes nos Núcleos e Regionais.
·Inclusão no estatuto das assembleias das redes.
·Defesa da refiliação da FAETEC no SEPE e cria-

ção de Coordenação específica na Direção Estadual 
do SEPE. Com secretaria específica.

A importância dos núcleos do SEPE

No último período a LE também teve uma atuação 
destacada em núcleos do SEPE como Rio das Ostras/
Casimiro de Abreu, Queimados, Itaboraí, Regional 4 e 
7, Nova Iguaçu, e Miguel Pereira. Nestes espaços nos-
sos militantes buscaram imprimir uma atuação junto 
às bases da categoria, fortalecendo a corrida às escolas 
e os espaços de representação. A LE procurou com 
este trabalho unificar as forças da esquerda, o que 
inclui a unidade de ação com as demais correntes da 
direção do SEPE central com quem temos diferen-
ças, imprimindo nestes núcleos um sindicato atuante, 
desburocratizado e militante. 

Encaminhamento: Reestruturação das Regio-
nais e Núcleos do SEPE, aumento do valor do 
repasse aos núcleos de repasse mínimo de 2000 
para 3000 mil reais.

Imprensa Sindical

A imprensa sindical do SEPE é muito im-
portante, mas avaliamos a imprensa de forma 
muito negativa. Isso ocorre porque o site tem 
uma formatação velha, de visual arcaico, e com 
textos descritivos, sem análises mais profun-

das da conjuntura. Além disso, no site não há 
convocação de atividades de formação política 
úteis para os profissionais da educação. Pre-
cisamos de uma verdadeira revolução na im-
prensa do SEPE, defendemos firmar parcerias 
como mídias alternativas, como a Mídia Ninja 
por exemplo. Defendemos que este congresso 
do SEPE seja transmitido ao vivo no facebook 
e que o SEPE faça uma parceria com a Mídia 
Ninja para fazer o documentário de 40 anos 
desde a fundação do nosso sindicato. Defen-
demos que os núcleos tenham seus principais 
textos reproduzidos no site e facebook do SEPE 
Central com regularidade.

 
Departamento jurídico

O departamento jurídico do SEPE merece 
sem dúvidas as maiores críticas por sua con-
duta lenta e por ser o responsável por enormes 
gastos injustificados. Acreditamos que os pro-
blemas no departamento jurídico devem ser 
encarados pelo conjunto da direção do SEPE e 
pela base nas assembleias através de uma posi-
ção unitária na categoria. O jurídico do SEPE se 
transformou em uma estrutura a parte, quase 
autonôma ao sindicato. Defendemos que isso 
termine já neste congresso, mas somos con-
trários a contratação de uma empresa jurídica 
para prestar serviços ao SEPE. Defendemos 
a manutenção dos advogados, mas também o 
fim da dedicação exclusiva de 40 horas sema-
nais, na nossa opinião o SEPE deve ter somente 
advogados de 20 horas semanais. A dedicação 
exclusiva não se justifica pela morosidade das 
respostas do jurídico e pelo seu alto custo. O 
SEPE possui 15 advogados e mais 18 estagiários. 
Os gastos milionários com o departamento ju-
rídico não se justificam e por isso defendemos 
o fim do estágio remunerado no departamento 
jurídico. Os gastos do departamento jurídico 
colocados em uma projeção de 10 anos, levarão 
o sindicato a falência e isso não é um exagero, 
é matemática básica. O SEPE não pode conti-
nuar bancando esses gastos como ocorre hoje, 
em detrimento de utilizar esse dinheiro para 
mobilizar a categoria. O SEPE esta com serias 
dificuldades financeiras, e muitas vezes isso é 
utilizado para justificar a possibilidade de não 
realização de encontro de aposentados, negras 
e negros, mulheres, LGBTs e etc… por falta de 
dinheiro. Para a Luta Educadora o local de cor-
tar na carne os gastos do SEPE é no local onde 
tem o maior rombo financeiro, ou seja, no de-
partamento jurídico. Defendemos que essas de-
cisões sejam tomadas neste congresso.

Combate a todas as formas de opressão

A ofensiva neoliberal ataca o conjunto da classe 
trabalhadora, mas não podemos ignorar que, no inte-

rior de nossa classe, alguns setores são particularmen-
te mais atacados. É o caso das mulheres, dos negros, 
LGBTT, pessoas com deficiência, etc...

No caso das mulheres trabalhadoras, os ataques 
oriundos das reformas trabalhista e previdenciária são 
evidentes, através da retirada de direitos conquistados 
como a licença maternidade, aumento do tempo de 
contribuição previdenciária com equiparação entre os 
sexos.

Entre as tarefas vitais do SEPE no próximo período 
está o esforço consciente de organizar as mulheres tra-
balhadoras levando em consideração suas especifici-
dades no marco da luta geral dos trabalhadores. A luta 
contra a violência sexista, doméstica, sexual de todos 
os tipos devem ser incorporadas à nossa pauta.

Para os trabalhadores negros, a opressão racista é 
um complemento da exploração de classe. Os baixos 
salários, a falta de oportunidades, além da violência po-
licial e opressão generalizada tendem a se intensificar 
com a crise capitalista e as políticas neoliberais. Não 
existe capitalismo sem racismo. A luta dos trabalhado-
res negros e de todos os oprimidos é parte fundamen-
tal da luta de todos os trabalhadores.

A luta pelos direitos dos LGBTTs na escola é fun-
damental para combater o preconceito e criar uma 
educação libertadora, que garanta a liberdade sexual 
dos alunos e professores.

Escola de Formação Política e Sindical do 
SEPE

Para nós, militantes da LE, está na ordem do dia a 
construção da Escola de Formação Política e Sindical 
do SEPE que deve ser aprovada neste congresso como 
cláusula estatutária. É importante resgatar a experiên-
cia do coletivo de formação do SEPE, que organizou 
profissionais da base e da direção em torno da constru-
ção de uma política permanente de formação.

O SEPE precisa urgentemente construir espaços 
de formação e participação da categoria por local de 
trabalho inserindo-se nas escolas de forma efetiva e 
permanente. Esta ação, poderá ser uma construção 
contra hegemônica às politicas neoliberais implemen-
tadas pelos governos.

Expandir as 30h para todas as Redes

Uma das maiores vitórias da Greve de 2016 da Rede 
Estadual foi a aprovação da jornada de 30h para os fun-
cionários. Apesar disto entendemos que esta vitória é 
parcial pois os inspetores do concurso de 2012 ainda 
não foram contemplados. A bandeira das 30h foi uma 
das campanhas fundadoras do SEPE e também repre-
sentou a unificação das três entidades que originaram 
o nosso sindicato. Assim, temos o dever de levar 
esta campanha para ampliar esta vitória para 
todos os municípios do Estado do Rio.

Terceirizados 

A precarização do trabalho se materializa nas 
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escolas em diversos níveis, mas se torna mais evi-
dente entre os funcionários contratados e terceiri-
zados. Com relação aos contratados, ainda que já 
seja possível sua filiação, é fundamental que o SEPE 
torne efetiva a representação deste seguimento. Está 
correta a política de exigir, sempre que necessário, 
a realização ou a convocação de concursos públicos 
em detrimento da abertura de contratos, que aca-
bam se tornando moeda de troca das prefeituras. 
Contudo, os profissionais contratados também são 
trabalhadores e educadores, mas sua condição os 
torna vulneráveis a ter seus direitos desrespeitados, 
principalmente seu direito de mobilização. Portanto, 
o SEPE não pode mais se furtar de pensar política 
para este setor, que vem crescendo cada vez mais em 
nossa categoria. Para tal, propomos o SEPE assuma 
o compromisso de fazer um levantamento jurídico, 
uma auditoria, dos contratos, buscando as irregu-
laridades e acionando a assistência jurídica sempre 
que necessário  

Reorganização Sindical

A unificação dos setores combativos, de esquer-
da, autônomos e independentes dos governos é a 
nossa prioridade no movimento sindical. É neces-
sário fortalecer a intervenção do nosso sindicato na 
luta de classes e, para isso, é preciso que este cons-
trua condições para ampliar o seu diálogo com a 
base, e fortalecer a unidade na ação. 

Para tanto, avaliamos ser importante a superação 
de vícios muito presentes no interior do movimento 
sindical, que pouco contribui para a luta de classes. 
Estes vícios apenas alimentam a burocratização e 
corroboram para o fortalecimento do discurso da di-
reita, cujo fim é, a desconstrução dos instrumentos 
de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Rejeitamos esses vícios, rejeitamos enfatica-

mente a violência, a intimidação, a desqualificação 
dos oponentes, as manobras, as mentiras e calúnias 
como métodos de luta política, utilizados entre os/
as trabalhadores/as e grupos políticos. A democra-
cia que defendemos deve se assentar, antes de tudo, 
na solidariedade de classe, na luta política leal dos 
organismos da classe trabalhadora, no respeito às 
diferenças e à diversidade política, enfim, na garan-
tia do direito de todas as correntes se expressarem 
livremente. 

É essa concepção de democracia, de respeito e 
tolerância para com as diferenças políticas e as mi-
norias, que este campo buscará praticar no movi-
mento sindical. Defendemos a passagem a uma nova 
dimensão moral, a uma nova cultura política de eleva-
da solidariedade que precisamos praticar desde hoje. 
Agir com lealdade, honestidade, grandeza e magnani-
midade na luta política não é apenas um capricho, é 
uma necessidade urgente, e uma pré-condição para 
reconstruir a unidade da esquerda combativa, anti-
-governista e, assim, acelerar a reorganização das fi-
leiras sindicalistas, depois de tantas décadas de bru-
talidade, sectarismo, falsificações, desmoralização e 
divisão introduzidas pelo stalinismo e pelas burocra-
cias do novo sindicalismo da CUT. 

Estes elementos apontados acima não são secun-
dários neste contexto de reorganização do movimen-
to sindical. A resistência a esses ataques que virão 
não será realizada pela CUT, CTB, CNTE ou pela 
UNE, pois apoiaram Dilma nas eleições e continu-
arão atrelados a defesa das políticas neoliberais im-
plementadas em seu governo. A resistência terá que 
ser organizada pela esquerda combativa, que neste 
momento encontra-se fragmentada.

Em nossa avaliação, a Conlutas (Coordenação 
Nacional das Lutas) representa o pólo mais avança-
do, política e organizativamente, do processo de re-
organização sindical e popular aberto com a falência 

da CUT e das centrais tradicionalmente pelegas.
O fato de que ousou experimentar uma alterna-

tiva de organização para além do movimento sindi-
cal, com a participação dos movimentos populares 
do campo e da cidade, mas também do movimen-
to estudantil e aqueles relacionados à luta contra as 
opressões (mulheres, LGBT, negros, etc) também 
ajudou a fazer da Conlutas um polo de vanguarda na 
reorganização do conjunto do movimento.

Também em razão de ter se constituído como 
organização de fato, com instâncias de delibera-
ção baseadas na participação direta das entidades 
e movimentos na sua Coordenação, a Conlutas for-
taleceu-se e assumiu uma dinâmica estreitamente 
vinculada às entidades que a compõe. Apesar de ser 
uma força minoritária dentro do movimento sindical 
e popular, a CSP-Conlutas interveio em todas as lu-
tas que houve no país desde a sua fundação.

O SEPE não pode ficar desvinculado das lutas 
nacionais dos trabalhadores, pois as experiências de 
lutas de outras categorias podem ajudar a evitar er-
ros nas lutas promovidas pelo SEPE. Entendemos 
que a filiação do SEPE a CSP-Conlutas pode 
avançar neste sentido. Defendemos um plebis-
cito para a categoria debater e deliberar sobre 
a filiação a CSP-Conlutas e somos contrários o 
SEPE voltar para CNTE porque essa entidade não 
toca a unificação das lutas nacionais de educação na 
prática do dia-dia e a maioria da CUT nesta entidade 
está cristalizada. A volta para CNTE serviria somen-
te para o SEPE legitimar esta entidade burocrática. 

Defendemos que o SEPE deva ajudar a construir 
um Encontro nacional de lutadores e lutadoras da 
classe trabalhadora, da juventude, de todos os explo-
rados e oprimidos, retomando o processo de cons-
trução de um Congresso Nacional da Classse 
Trabalhadora que unifique o sindicalismo 
combativo. 

AMANDA RODRIGUES (Diretora do 
SEPE Itaboraí e Rede Municipal de Nova 
Iguaçu); ANDRÉ DAMASCENO (Rede 
Estadual e municipal/Nova Iguaçu); ANDRE 
VILLARES (Diretor SEPE Miguel Pereira 
e Paty do Alferes); BRUNA UCHÔA 
(Diretora SEPE - Queimados); CARLOS 
MAURICIO FRANKLIN LAPA (Diretor do 
SEPE Itaboraí); CAROL DIAS (CIEP 257 
Rio das Ostras); CLAUDIA BORRET (C.E. 
Cinamomo - Rio das Ostras); CRISTIALY 
PITZER (Rede Municipal de Rio das Ostras); 
DANIELE PINHEIRO (Diretora do SEPE 
Queimados); DAVID GORALSKI (diretor 
do SEPE Queimados); DAVID SALVADOR 
(Diretor SEPE Casimiro de Abreu); 

Assinam essa tese:
DERMEVAL MARINS DE FREITAS (Diretor 
do SEPE Itaboraí e Rede Estadual); DIOGO 
LUIZ RIBEIRO (Diretor do SEPE Itaborai) 
EDUARDO MORAES (Diretor do SEPE 
Regional 4); JANAINA EMMERICK (C.E. 
Cinamomo - Rio das Ostras); JONATHAN 
MENDONÇA (Diretor SEPE Rio das 
Ostras); LAÍS DOS SANTOS SILVA (Rede 
Estadual); LUCIANO BARBOZA (Diretor 
do SEPE Rio das Ostras e SEPE Central); 
MARCELA VASQUES (Diretora eleita 
pelo CIEP 254 – Rio das Ostras); MARCIO 
BARBOSA (Rede Estadual Japeri) MARILIA 
TRAJTEMBERG (Rede Municipal de 
Tanguá); MIKE PONTES (Diretor do SEPE 
Regional 7 e Rede Municipal de Belford 

Roxo); NATÁLIA RIBEIRO (Diretora do 
SEPE Itaborai Itaboraí); NEMOH SILVEIRA 
(Queimados); NIVEA OURA (C.E. André 
Maurois); RAPHAEL MOTA (Diretor SEPE 
Central e Rede Municipal de Magé); RENATA 
SCARAMELLA (C.E. Cinamomo – Rio das 
Ostras); RICARDO O. BARROS FILHO 
(Rede Estadual Metro 6/ Rede Municipal Rio); 
ROBERTO MARTINS (Rio das Ostras e Diretor 
do C.E. Professora Vanilde Natalino Mattos); 
RODRIGO DANTAS (Rede Estadual); RONAN 
TAVAVES (Diretor SEPE Casimiro de Abreu); 
TAINA DO VALE (Rede Municipal do Rio de 
Janeiro); WALLACE BERTO (Rede Municipal 
Rio/ Regional 4) WINNIE FREITAS (Diretora 
SEPE Rio das Ostras).
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Tese13
100 anos da primeira greve geral do 
Brasil, uma contribuição do Coletivo 
Sindicalismo Revolucionário (CSR)

Concepção Sindical
Concepção Sindical

Nós, do Coletivo Sindicalismo Revolucionário 
(CSR) e apoiadores, acreditamos que os sindicatos 
devam servir como instrumento de luta da classe 
trabalhadora, em uma perspectiva de transformação 
radical da sociedade, tendo como norte um projeto 
revolucionário que rompa com o legalismo, o refor-
mismo e o aparelhamento político partidário, três 
grandes entraves para uma mobilização sindical 
hoje. Em suma, visamos construir políticas que 
rompam com o vínculo entre sindicato e Esta-
do, objetivando maior autonomia política às/
aos trabalhadoras/es e a reapropriação do seu 
principal instrumento de luta.  Enquanto prin-
cípios de atuação, priorizamos a autogestão, 
uma forma de organização horizontal e cole-
tiva; a democracia direta como forma de com-
bate à burocratização; a ética militante como 
um compromisso do indivíduo com o coletivo 
e do coletivo com a transformação radical da 
sociedade; a educação como um instrumento re-
volucionário na luta de classes e na luta contra as 
opressões, construindo novas práticas sociais por 
meio do SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO.

O Sindicalismo Revolucionário

O sindicalismo revolucionário é uma estratégia 
de luta de trabalhadoras/es que visa incluir uma 
proposta de organização surgida nas lutas concretas 
e históricas da nossa classe. A perspectiva sindica-
lista revolucionária defende os princípios da auto-
-organização e independência de classe e também 
nossas táticas históricas de luta, como a ação direta, 
a greve geral, manifestações de rua, ocupação dos 
espaços públicos como as ruas para extensão do di-

álogo com a população, a sabotagem e  o boicote a 
certas ações, produtos e normas. Quando falamos 
em sabotagem, nos referimos fundamentalmente, 
mas não somente, a uma ação ou a um conjunto de 
ações  que possam efetivamente parar a produção, 
como instrumento de pressão contra os patrões no 
setor do produtivo. Quando falamos em boicote, nos 
referimos a uma ação ou um conjunto de ações que 
se baseiam no não cumprimento de determinadas 
tarefas consideradas injustas pela nossa classe, tare-
fas impostas pela burguesia ou Estado. No caso da 
educação: boicote ao lançamento de notas online e 
boicote ao SAERJ, e outros sistemas de avaliações 
externas, por exemplo. Nesse sentido, em tempos 
da hegemonia do sindicalismo reformista e estatal, 
é necessário lembrar que o sindicalismo revolucio-
nário não é uma novidade, mas este se faz presente 
no Brasil desde o “Primeiro Congresso Operário” 
de 1906, em que as resoluções aprovadas apontavam 
justamente nesse sentido. Para sindicalistas revolu-
cionários, o sindicato não é de uma corrente política, 
não é dos anarquistas, dos marxistas, ou dos traba-
lhistas, e sim um organismo da classe pautado em 
princípios revolucionários, independente de filiação 
política ou religiosa, em suma, uma entidade em que 
as trabalhadoras/es se façam representar coletiva-
mente, e não esperem que outras/os, ainda que da 
mesma categoria, resolva seus problemas. Outrora 
uma referência para a luta, essa forma de organiza-
ção entrou em declínio, pois foi duramente reprimi-
da, até mesmo com campos de concentração como a 
Clevelândia no Amapá e com a repressão e estatiza-
ção imposta posteriormente pela “Era Vargas”.

Em uma perspectiva histórica não é mera coin-
cidência que as greves mais vigorosas, vitoriosas e 
combativas da história brasileira foram conduzidas 
justamente no início do século XX, como a greve ge-

ral de 1917 em São Paulo. Nesse período os sindica-
tos eram órgãos de formação e estudo de operárias/
os, debates, leitura, com creches para as/os filhas/os 
de companheiras/os de luta, com música, teatro, cul-
tura. Eram espaços vivos tomados por toda a família 
operária, servindo-nos como referência para os dias 
atuais e mostrando que uma outra forma de sindi-
calismo é possível: menos burocratizado, menos re-
produtor da lógica empresarial, mais combativo.

A Era Vargas e a Subordinação
 Sindical ao Estado

Depois, nos anos 30, veio o processo de estatiza-
ção e burocratização sindical, promovido por Getú-
lio Vargas. O governo Vargas, inspirado na “Carta del 
lavoro” do fascismo italiano, atrelou os sindicatos, 
até então independentes, ao Estado.  Desde então, 
os sindicatos são organismos subordinados ao Mi-
nistério do Trabalho, sacramentando essa estatiza-
ção por meio da carta sindical e do imposto sindical. 
O imposto sindical (diferente da nossa contribuição 
sindical voluntária), por exemplo, é uma das raízes 
da burocracia, da produção das/dos “sindicalistas 
profissionais”, da criação de sindicatos como algo 
rentável. Descoladas/os de suas categorias e em seus 
gabinetes, encastelados em cargos de direção, não 
retornam às bases para filiar novos membros, aco-
modando-se com o imposto repassado pelo Estado. 
Essa herança estatista e autoritária da “Era Vargas” 
permanece até os dias atuais como freio para uma 
atuação sindical independente e conduzida pela 
classe trabalhadora. Se quisermos mobilizar nossa 
classe precisamos romper com o princípio da ideia 
de representação, o que tem surtido efeito são as 
massas nas ruas decidindo e sendo protagonistas de 
suas causas, sem intermediários.
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O Sindicalismo Atual e a Herança Vargas

Hoje, boa parte da esquerda capitulou ao “sindi-
calismo oficial”, aderindo a uma política muito bem 
adaptada a essa estrutura. Seu sindicalismo se pauta 
em uma linha meramente economicista, atuando, na 
prática, somente no campo da luta econômica (rea-
juste salarial, por exemplo), cabendo na pressão do 
parlamento burguês a conquista das pautas políti-
cas. Esse sindicalismo, embora se coloque no campo 
da esquerda, é um tipo de sindicalismo reformista, 
domesticado pela lógica do Estado, que despolitiza 
a luta sindical e serve como freio para as lutas. Por 
fim, esse modelo sindical alimenta ilusões eleitorais 
na classe trabalhadora, tornando-a refém do parla-
mento e a direção sindical figura mais presente no 
gabinete de vereadoras/es e deputadas/os do que nos 
locais de trabalho tocando a política da classe.

Por um Sindicalismo 
Independente e Classista

Nos dias atuais, a principal tarefa sindicalista re-
volucionária é justamente ir na contramão da “estru-
tura sindical oficial”, resgatando o sindicalismo in-
dependente, combativo, que aponte para a unidade 
da classe trabalhadora. Se o sindicalismo oficial 
nos atrela ao Estado, sindicalistas revolucioná-
rias/os se pautam pela independência de clas-
se, incentivando nossa auto-organização e luta 
autônoma, sem depender e nem alimentar ilu-
sões no parlamento e muito menos no poder 
executivo. Se o sindicalismo oficial nos divide 
em categorias de ofício, o sindicalismo revo-
lucionário deve lutar pela unificação da clas-
se, por meio da perspectiva da greve geral, da 
construção de comandos de greve unificados 
de diversas categorias, da criação de confede-
rações, centrais, federações e órgãos que nos 
unifiquem. Tudo isso com uma política que com-
bata o legalismo, o estatismo e o reformismo e que 
se paute nos princípios da ação direta, do classismo 
e da auto-organização.

A Crise Internacional, a Degeneração 
Reformista e Um Outro Mundo Possível
 
O “Socialismo de Estado” ruiu, o muro caiu. 

Desde a desagregação da URSS, a burguesia inter-
nacional apressou-se em afirmar que novas possibi-
lidades de ruptura com a ordem burguesa estavam 
esgotadas. Bastaria às/aos trabalhadoras/es, no má-
ximo, buscar reformar o capitalismo.  Boa parte da 
esquerda internacional absorveu essa ideia, enten-
dendo que os momentos eram difíceis e que nessa 
conjuntura a principal tarefa da classe seria buscar 
um “capitalismo mais humano”. O reformismo e a 
via parlamentar tornaram-se um consenso dentro 
da maiorias dos partidos e organizações políticas em 
um espectro que vai da esquerda até a direita. Desde 
então, toda manifestação que contrariasse a via insti-

tucional, a lógica de eleger o menos ruim, foi taxada 
automaticamente como irresponsabilidade, loucura.

As Experiências de Oaxaca 
e Chiapas (México)

Contudo, a luta das/dos trabalhadoras/es por 
uma ruptura radical não se extingue por decreto, 
e logo após a queda do muro, inúmeras experiên-
cias questionaram frontalmente a premissa de que 
outra ordem social não seria mais possível. Levantes 
armados, insurreições mostraram que talvez o socia-
lismo não tenha morrido, mas sim aquele modelo de 
socialismo: centralizado, estatizante e burocrático, um 
“socialismo sem povo”. Em 1994, das colunas de Chia-
pas, no México, um rosto mascarado desafiou a ordem 
neoliberal. Poucos anos após a queda do muro, o Exér-
cito Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) constrói 
uma experiência concreta de poder popular, mesclando 
a tradição de luta indígena com um socialismo fundado 
em uma democracia de base e radical. Poucos anos de-
pois, a Comuna de Oaxaca em 2007 segue um caminho 
similar: o povo toma os principais meios de comunica-
ção, espaços administrativos, as universidades e escolas, 
tentando construir uma via de ruptura com o capital e 
com o neoliberalismo.

As Crises do Capitalismo: Extrema Direita 
X Vias Revolucionárias

Vivemos em um contexto de generalização da 
crise capitalista e sabemos que nesses momentos, 
para manter os lucros da classe dominante, os capi-
talistas usam o argumento da crise para superexplo-
rar ainda mais a classe trabalhadora. A crise, criada 
pela própria burguesia, serve como pretexto para 
mais uma vez punir trabalhadoras/es e aumentar a 
precarização das condições de trabalho. Vale refle-
tir que a crise atual pela qual passa o Brasil, é uma 
crise de superprodução, como toda crise capitalis-
ta, onde a burguesia lucrou bastante em tempos de 
crescimento e agora guarda o capital acumulado e 
ou investe em outros países, por não vislumbrar os 
lucros esperados, penalizando a classe trabalhadora 
com desemprego, arrocho, superexploração e perda 
de direitos.

Além disso, quando não há uma alternativa con-
creta para a classe trabalhadora, esses momentos 
podem se tornar férteis para construção das alter-
nativas reacionárias. De um lado uma extrema-
-direita organizada, com expressão eleitoral forte: 
vide o fenômeno Trump (EUA) e Le Pen (França) 
e o crescimento eleitoral de Jair Bolsonaro no Brasil. 
O fascismo e a extrema-direita, que são fenômenos 
típicos das crises capitalistas, se apresentam como 
uma alternativa, uma salvação do próprio sistema. 
Por outro lado, trabalhadoras/es têm se organizado 
para dar uma resposta a esses ataques sistemáticos. 
Em geral, essa resposta ainda é dispersa e pouco ar-
ticulada, contando com alguns focos importantes de 
resistência, mas que não se apresentam ainda como 

uma alternativa para uma ruptura com a ordem bur-
guesa, exceto em alguns importantes casos como 
em Rojava, na Síria.

O momento, no entanto, não é de pessimismo e 
derrota e sim de ambiguidade e disputa política. Do 
ponto vista político, há uma crise de representativi-
dade que pipoca e é observável em diversos pontos 
do Globo, em que trabalhadoras/es têm tentado se 
organizar em uma outra via política. A “ojeriza” ao 
“político profissional” é um terreno de duplo cará-
ter: pode servir de plataforma para o fascismo, mas 
por outro lado pode ser disputado por aquelas/es que 
visam resgatar uma via revolucionária de ruptura 
com a ordem. 

As Lições do Curdistão
 
O caso da “revolução curda” é um importante 

exemplo da degeneração reformista. Enquanto uma 
revolução armada, socialista e feminista emergiu em 
Rojava desde 2013, a esquerda internacional silen-
ciou-se sobre esse processo, apostando, por outro 
lado, e comemorando a vitória eleitoral do partido de 
esquerda grego Syrisa. Como previsto, degenerada 
pelo seu reformismo e legalismo, a esquerda inter-
nacional só pode apoiar o seu espelho, de outro modo 
demonstraria suas contradições. A revolução de 
Rojava nos mostra a necessidade de escolher 
um caminho que aponte para além dos mar-
cos da legalidade burguesa, que resgate a via 
revolucionária, diferentemente do outro cami-
nho, que foi cooptado pela lógica burguesa de 
“reforma do capitalismo” e que visa canalizar 
os principais esforços da classe para disputar o 
aparato institucional.

O Confederalismo Democrático

O Confederalismo democrático é um modelo 
revolucionário surgido das lutas do povo curdo, de-
senvolvido pelo PKK (Partido dos Trabalhadores da 
Turquia) e que se efetivou enquanto experiência de 
poder popular no seio da Guerra Civil da Síria, na 
região da maioria curda de Rojava. Seus três pila-
res principais são a luta de emancipação da mulher 
(entendida por eles como a maior contradição do 
Oriente Médio), a democracia direta e a autodefe-
sa. Baseiam-se em um modelo que critica o “Estado 
moderno”, buscando formas diretas de organização 
popular. Não buscam a supremacia curda, ou um 
“Estado curdo”, mas sim um modelo federalista e 
descentralizado, organizado pela base, “de baixo ara 
cima” e que possa dar voz às diferentes etnias pre-
sentes nas regiões por eles controladas. Seu braço 
militar é formado pelo YPG (Unidades de Defesa do 
Povo) e a milícia exclusivamente feminina YPJ (Uni-
dades de Defesa das Mulheres).

Aliança Capital-Trabalho no Brasil

Os anos que sucederam a queda do muro de 



TESES GERAIS - PÁGINA 85

Berlim foram marcados pelo avanço e aprofunda-
mento do neoliberalismo. No Brasil, governos como 
o de FHC seguiram essa lógica através das privati-
zações e da intensificação das mazelas sociais. Já a 
partir de 2003, com a ascensão do Partido dos Tra-
balhadores (PT) ao poder, partido dito de esquer-
da, implementou-se a política de conciliação entre 
Capital e Trabalho, que vigorou principalmente na 
primeira década desse período. A aliança favorecia 
o Capital e mantinha a classe trabalhadora sob 
controle. Favorecia o Capital com investimentos 
em infraestrutura, perdão de dívidas das empre-
sas (aumentando a dívida pública) e elevação dos 
juros (maximizando os lucros dos bancos), entre 
outros. Já o controle da classe trabalhadora foi 
possível graças ao contentamento promovido por 
“ganhos” como ampliação da oferta de empregos 
e incorporações salariais, e graças aos sindicatos 
e centrais sindicais, ligados ao governo, que atu-
aram na desmobilização da luta de classes. Cabe 
ressaltar que essa aliança só foi possível devido ao 
período de crescimento econômico do país. O PT 
também realizou essa conciliação entre Capital e 
Trabalho através de parcerias com partidos de di-
reita como o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB). 

A Crise Internacional de 2008 e o 
Processo de Ruptura da Aliança entre 

Capital e Trabalho 

A crise internacional de 2008, ao contrário do 
que afirmava o então Presidente Lula, não se con-
figurou em uma simples “marolinha”. Ela desen-
cadeou um processo de reestruturação do sistema 
capitalista em grande escala, que tem exigido que os 
governos realizem reformas para o crescimento da 
flexibilização e exploração da força de trabalho, a fim 
de promover novas fases de expansão capitalista. Tal 
processo exige, ainda, maior flexibilização da econo-
mia para o aumento da atuação do capital estrangeiro 
no Brasil. 

Sem possibilidade de continuar capitalizando sua 
governança, a aliança capital-trabalho, promovida pelo 
governo do PT, começou a ruir. Assim como também 
não era mais possível continuar gerando empregos, 
pelo contrário, houve demissões em massa, intensifi-
cação da exploração do trabalho e reduções salariais. 
Nesse contexto, pôs-se em pauta as reformas traba-
lhista e da previdência. Cabe ressaltar que o gover-
no Lula, ainda em 2003, começou a implementar a 
reforma da previdência com o aumento da taxação 
sobre as/os aposentadas/os e unidade entre tempo de 
contribuição e tempo de serviço, prejudicando quem 
começou a trabalhar mais cedo, por exemplo. Talvez, 
para o capital, o ritmo de implementação das refor-
mas pelo governo do PT estivesse aquém de suas 
necessidades de expropriação imediata da classe tra-
balhadora. Temer entra para resolver esse imbróglio 
e pôr fim à aliança capital-trabalho, que já não atende 
mais aos interesses do capital. 

A Crise Política Nacional e Seus Reflexos 
nos Estados e Municípios

Visando a “recuperação fiscal” junto à União, 
estados e municípios travam pactos com o governo 
federal, que têm por objetivo a implementação de 
medidas de austeridade à classe trabalhadora em 
geral e de servidoras/es públicas/os em específico. 
À categoria de servidoras/es públicas/os pelo fato de 
atenderem à população nos setores mais negligen-
ciados pelo Estado como no caso da educação. Com 
esse projeto o governo mata dois coelhos com uma 
só cajadada: por um lado se exime da responsabi-
lidade para com setores sociais estratégicos como 
saúde, educação e saneamento, por exemplo e, por 
outro lado, vai extinguindo as possibilidades de aces-
so, permanência e continuidade da escolarização à 
crianças, jovens e adultos usuárias desses serviços. 
O executivo estadual do Rio de Janeiro, bem como 
o Prefeito de Caxias, entre outros, já declararam 
guerra às servidoras/es públicas/os, por meio da 
aprovação dos pacotes de austeridade que reduzem 
salários em até 50%, sobretaxam aposentadas/os, 
diminuem o percentual de progressão dos salários 
por níveis, “otimizam” as escolas com fechamento 
de turmas, com a desmatriculação (isso mesmo) de 
estudantes, entre outras arbitrariedades cometidas 
por esse Estado que é sustentado por nós trabalha-
doras/es. Na rede municipal do Rio de Janeiro, o Pre-
feito Crivella sinaliza seguir a mesma linha desses 
governos, inclusive iniciando os ataques contra as/
os aposentadas/os. Crivella tentou aplicar no Rio a 
reforma da previdência iniciada por Lula em 2003, 
em que consta a sobretaxação de aposentados e 
pensionistas, por exemplo. Ano passado diversas 
redes entraram em greve contra o desmonte da 
educação pública e a mesma política de austerida-
de de governos locais como: Seropédica, Itaguaí, 
Itaboraí, Cabo Frio, Guapimirim e Barra Mansa 
(salários atrasados), Rio das Ostras, Casimiro de 
Abreu e Niterói. Em suma, as medidas de “ajuste 
fiscal” já têm se refletido concretamente na vida 
de milhares de trabalhadoras/es, intensificando a 
expropriação da força de trabalho e consequente-
mente, aumentando a acumulação do capital com 
perdões de dívidas de empresários. Todo esse pro-
cesso está inserido num contexto maior em que o 
capital reorganiza-se para abrir e intensificar novas 
vias de acumulação em períodos ditos de crise. Por 
isso, defendemos a unificação das lutas, através de 
fóruns e assembleias unificadas das diversas redes.

O “Ressurgimento” das Centrais Sindicais

É importante destacar o papel das centrais sin-
dicais ligadas ao governo no processo de legitimação 
da aliança capital-trabalho que permeou o governo 
do Partido dos Trabalhadores. Mesmo diante da 
continuidade da implementação de políticas neoli-
berais durante o governo Lula, as centrais sindicais 
mantiveram sua fidelidade ao governo. Isso só con-

firma a tese do quão nocivo é o aparelhamento po-
lítico-partidário no âmbito de sindicatos e centrais 
sindicais. A reforma da previdência, por exemplo, 
foi negligenciada por essas centrais nesse período. 
Cabe relembrar que tal reforma não se iniciou no 
governo Temer, colocando, portanto a contradição 
para as centrais. 

Nesse sentido, ao desmobilizar a luta das/os tra-
balhadoras/es no interior dos sindicatos, as centrais 
sindicais, bem como os sindicatos ligados ao gover-
no dificultam exponencialmente o potencial de luta e 
organização da classe trabalhadora, permitindo uma 
zona de conforto “nunca antes vista nesse país” à 
burguesia. As políticas de retirada de direitos traba-
lhistas e de desmonte dos serviços públicos, inicia-
das no governo FHC, continuadas na gestão do PT e 
intensificadas no Governo Temer têm delineado um 
importante horizonte de lutas à classe trabalhado-
ra no Brasil, que tem estado sistematicamente nas 
ruas, chamando para luta contra os governos e pro-
pondo maior adesão para avançar contra as reformas. 
As centrais sindicais, no entanto, que outrora mo-
bilizaram esforços para manter a classe trabalhado-
ra no ostracismo, hoje retornam às suas bases para 
organizarem greves gerais no país, como foi o caso 
da maior greve geral realizada no país em 28 de abril 
deste ano. É importante destacar, entretanto, que a 
mobilização promovida por essas centrais tem como 
pano de fundo a retomada do PT ao poder executivo. 
Mais do que um “Fora Temer” queremos a anulação 
imediata das reformas já aprovadas por ele, como a 
reforma do ensino médio e a trabalhista, bem como 
a extinção de qualquer reforma que atente contra os 
direitos das/os trabalhadoras/es.

2013: A Retomada das Ruas e
 a Resposta do Governo

Diante da insatisfação com os governos e inspi-
rados por movimentos sociais em outras partes do 
mundo, setores da sociedade foram às ruas, princi-
palmente a partir de 2013, expondo a crise de repre-
sentatividade no Brasil. A reação do governo dito dos 
trabalhadores foi a de tentar calar as ruas, reprimin-
do violentamente os movimentos sociais e o levante 
popular com o seu braço armado e aparato jurídico. 
Não podemos esquecer a ocupação do exército na 
favela da Maré (RJ), chefiada pela então presiden-
ta da Dilma Roussef e das UPP´s no Estado do Rio 
de Janeiro, implantadas pelo governo de coalisão 
(PMDB-PT). Projetos de caráter racista e discrimi-
natórios, que tiveram como único objetivo garantir 
a realização dos megaeventos (Copa do Mundo da 
FIFA e Olimpíadas) às custas da segregação e cri-
minalização da pobreza e repressão axs moradores 
de favela que sofreram duramente com a tortura, 
humilhação e invasão de suas casas. A criação da lei 
de segurança nacional, que criminaliza movimentos 
sociais, é um dos exemplos dessa tentativa de silen-
ciar as ruas. Um importante símbolo da perseguição 
do Estado, referente a esse período, é Rafael Braga. 
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Catador de material reciclável à época, negro, de 
origem pobre, comprovadamente, não participan-
te de movimentos sociais, Rafael Braga foi preso 
na manifestação de 20/06/2013. Acusado primei-
ramente de portar “artefatos explosivos”, mesmo 
a perícia criminal tendo comprovado que o Pinho 
Sol, que carregava, tinha “mínima aptidão para 
funcionar como coquetel Molotov”. Após conse-
guir liberdade provisória, Rafael não deixou de 
ser perseguido pelo Estado, tendo sido vítima de 
flagrante forjado pela Polícia Militar, acusado por 
tráfico, sem provas concretas, preso novamente e 
condenado a 11 anos de prisão. Rafael Braga Vieira 
é um preso político, vítima de um projeto de en-
carceramento e genocídio do povo negro. Vítima 
do Estado racista. Exigimos sua liberdade! 

Desde as manifestações de junho de 2013, o 
Estado tem tentado tirar os militantes das ruas 
e calar suas vozes. Como esses movimentos não 
apresentam liderança ou se mostram com lideran-
ças fluidas, o Estado tem punido manifestantes 
que estão servindo como bodes expiatórios para 
espalhar o medo e o terror psicológico, no intuito 
de inviabilizar a promoção de novos atos políti-
cos contra as suas arbitrariedades. Esse também 
é o caso dos 23 perseguidos políticos que foram 
presos na véspera da final da Copa do Mundo da 
FIFA de 2014. Os 23 militantes e ativistas políticos 
que, junto com outros milhares de manifestantes, 
participaram de protestos contra a Copa superfa-
turada que potencializou a corrupção no país e au-
mentou as mazelas sociais, sobretudo nas grandes 
cidades onde os jogos foram realizados. Remoções 
de diversos segmentos das classes populares, ata-
ques aos indígenas da Aldeia Maracanã no Rio de 
Janeiro, violência policial contra trabalhadoras/es 
e ativistas de movimentos sociais que denuncia-
vam tais mazelas compunham alguns dos vários 
exemplos das práticas desse Estado antes, duran-
te e depois da Copa. Não bastasse usar seu bra-
ço armado contra a população, o Estado também 
lançou mão do judiciário para criminalizar algu-
mas das pessoas que se dispuseram a reivindicar 
direitos em oposição ao dinheiro público gasto 
com os megaeventos. Nesse contexto, 23 mili-
tantes políticos foram presos no final da Copa do 
Mundo de 2014, sediada no Brasil e encontram-se 
atualmente em liberdade provisória, aguardando 
sentença em primeira instância do Juíz Flávio Ita-
baiana. Atualmente, com a operação Lava Jato, li-
derada pelo Poder Judiciário, Ministério Público e 
Polícia Federal, vários esquemas de corrupção, en-
volvendo governantes, empreiteiras e demais em-
presários denunciadas/os nos protestos contra os 
megaeventos, como o ex-governador Sérgio Cabral 
e o empresário Eike Batista, estão sendo revelados. 
Entretanto, o processo das/os 23 não foi extinto e 
os movimentos sociais continuam sendo ameaça-
dos pela lei que marginaliza as lutas sociais. Nós 
apoiamos xs 23! Pela extinção do processo contra 
xs 23! 

As Jornadas de Junho e as Greves de 2013

O levante de 2013, que ficou conhecido como as 
jornadas de junho, pautou, inicialmente, a diminui-
ção do preço das passagens de ônibus, e foi agre-
gando outras pautas como a melhoria nos setores de 
saúde e educação. Além disso, expôs uma forte 
crise de representatividade política no país, e 
isso se refletiu nas eleições burguesas de 2014 
em que, só no estado do Rio de Janeiro, o per-
centual de abstenção foi superior ao dos votos 
que elegeram o governador Pezão. Seguindo 
essa linha, a direção do nosso sindicato não es-
teve alheia a essa crise de representatividade. 
O levante popular de junho impulsionou uma 
grande mobilização de trabalhadoras/es da 
educação, tanto nas redes municipais, quanto 
na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. 

Para a rede municipal do Rio de Janeiro em espe-
cífico, que passou dezenove anos à mercê da inércia 
de setores do SEPE, a greve foi uma novidade que 
conseguiu agregar uma base atuante e combativa 
ao longo do seu processo. Já para a rede estadual de 
ensino, que vinha numa trajetória de organização 
política, mobilizada por sua militância de base, foi 
mais uma oportunidade de realizar um movimento 
paredista sob a conjuntura política dos megaeven-
tos. Embora a greve histórica da rede municipal do 
Rio de Janeiro em 2013 tenha levado milhares de 
grevistas às ruas, configurando-se em uma greve de 
massas, seu resultado esteve muito aquém do seu 
potencial de pressão política contra o então Prefeito 
Eduardo Paes. O Estado usou todos os seus instru-
mentos de repressão para minar a nossa luta, culmi-
nando com o uso do poder judiciário para pôr fim ao 
movimento. Junto a isso, a direção do nosso sindica-
to optou pelo entreguismo da categoria, assinando o 
fatídico acordão proposto para o estado, mas incor-
porado pelo município do Rio, que depositava todas 
as expectativas de vitória da greve na conciliação com 
os governos. Como era de se esperar, o governo não 
cumpriu com a sua parte nos acordos firmados em 
2013, legitimando a nossa convicção de que um mo-
vimento grevista não pode ser freado por falsas pro-
messas. Apesar da rede municipal do Rio de Janeiro 
ter conseguido um reajuste salarial superior ao pro-
posto pelo governo e de termos conquistado avan-
ços para as/os secretárias/os escolares, merendeiras/
os, entre outros, paradoxalmente tivemos um enor-
me retrocesso no âmbito do nosso Plano de Cargos 
Carreiras e Salários, além de uma forte retaliação da 
Secretaria de educação quanto à reposição das au-
las. Já a rede estadual de ensino do Rio de Janeiro 
foi deixada em segundo plano por setores da direção 
do SEPE em 2013, que grosso modo, abandonaram 
os setores mais combativos de nosso sindicato, sa-
botando em diversos momentos a possibilidade de 
um movimento grevista unificado, que de fato nunca 
quiseram. Um exemplo emblemático foi o abandono 
do acampamento da ALERJ pela maioria da direção 
do SEPE. Somou-se a isso a negligência na distri-

buição de materiais, em especial na rede estadual. 
Esses fatos tornam-se um problema objetivo, uma 
vez que, montados sobre o aparato, segmentos da 
direção têm os meios materiais para fortalecer ou 
sabotar um movimento. Em suma, mesmo a rede 
estadual enfrentando problemas seríssimos de or-
dem econômica (perdas salariais) e pedagógicas 
(não atendimento do pleito de ⅓ de planejamento 
e 1 matrícula, 1 escola, por exemplo) esses setores 
mais burocratizados da direção optaram por tentar 
minar a greve da rede estadual. Temiam a unifica-
ção das redes, temiam que a força da base unificada 
pudesse impulsionar ambas as greves para a esquer-
da, temiam perder o controle da base e ter seus pró-
prios cargos questionados. A máxima “dividir para 
conquistar” faz jus ao modus operandi desse tipo 
de direção. Preferiram sabotar uma greve a correr o 
risco de perder sua hegemonia no aparato sindical, 
juntamente com seu aparelhamento partidário. Por 
termos avaliado que a condução das greves de 2013 
(redes municipal do Rio de Janeiro e estadual) se-
guiu na contramão do que consideramos importante 
para a luta em vários aspectos, e devido à intensifica-
ção dos ataques por parte dos governos, bem como 
a intransigência dos mesmos quanto a nossa campa-
nha salarial para 2014, decidimos deflagrar uma nova 
greve naquele ano, só que unificada. 

A Greve Unificada de 2014

Menos expressiva, quantitativamente, devido ao 
desgaste do ano anterior, porém muito mais contun-
dente politicamente, a greve unificada da educação 
de 2014 foi um dos poucos movimentos no país que 
conseguiu fazer fortes denúncias à conjuntura de 
desvio de recursos públicos para a copa do mundo 
de 2014 da FIFA. Nesse contexto, visou-se cons-
truir uma greve que ampliasse a participação da 
base no interior do sindicato e que não fosse pau-
tada em acordões e conciliações com os governos. 
Para isso, o COMANDO de GREVE, representado 
fortemente pelos setores mais combativos da base 
do sindicato, trabalhou em diversas frentes, como na 
construção dos inúmeros atos realizados no período 
da greve, organizados por meio de comissões, além 
das demais ações que envolvem a condução de uma 
greve. O intenso engajamento na luta também de-
sencadeou a reação dos governos que iniciaram suas 
perseguições políticas. Não obstante a tudo isso, ti-
vemos que vigiar e resistir às manobras e boicotes 
por parte de segmentos da direção do sindicato. As 
manobras na condução das assembleias por parte da 
mesa foram sintomáticas nesse sentido. Sobre isso 
é importante resgatar o contexto em que o fim da 
greve foi arquitetado. Contrariando a deliberação 
da base de antecipação da assembleia marcada para 
03/07/14 somente em caso de fato novo (no que dizia 
respeito à abertura de negociação com ganhos para a 
categoria), a direção do sindicato conseguiu “cavar” 
um fato novo, mesmo sem nenhuma garantia, visto 
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que o governador Pezão ainda não havia sancionado 
os acordos firmados pelo legislativo na ALERJ, como 
o aumento salarial de 9% para a rede estadual. Na 
rede municipal, mesmo com 51 educadoras/es sob 
processo de exoneração, a categoria foi atropelada 
pelas lideranças partidárias que, na iminência do 
processo eleitoral, priorizaram a agenda dos partidos 
em detrimento da luta das trabalhadores/as da edu-
cação. O Departamento Jurídico do SEPE manteve-
-se inerte ou recuado no decorrer desse processo, o 
que desencorajou ainda mais a luta. Na nossa avalia-
ção, a greve foi derrotada por governos e parlamen-
tares que encontraram apoio em seus correligioná-
rios políticos no interior do sindicato. Mesmo com 
todos os prejuízos que sofremos, setores da direção 
do sindicato tiveram a cara de pau de criminalizar 
militantes, tal como fizeram os governos na nossa 
greve, na dos garis, metroviários, entre outros. De lá 
pra cá, percebemos uma política de fechamento do 
sindicato à participação mais efetiva de militantes de 
base, com ausências, por longo período, de assem-
bleias de núcleos e regionais; fechamento de reuni-
ões de direção; demora na convocação de assembleia 
da rede estadual por meses, mesmo com o horizonte 
sombrio sinalizado pelo governo do estado sobre a 
questão salarial, entre outras ameaças aos nossos di-
reitos. Na rede municipal do Rio de Janeiro, em que 
a direção mostra-se mais confortável, a política não 
foi diferente. A direção se omitiu de fortalecer a cate-
goria agindo na lei do menor esforço, insistindo nas 
táticas dos protocolaços, cujos processos vêm sendo 
sistematicamente indeferidos, assim como nos re-
creios estendidos sem a devida construção dos mes-
mos, deixando a base isolada no interior das escolas. 
Outro ponto importante diz respeito à má gestão dos 
recursos financeiros da categoria, sem uma resposta 
que se paute pela transparência nas contas do sin-
dicato. Nesse contexto, é importante lembrar que 
a solução orientada pela direção do sindicato para 
minimizar a questão financeira, além de ferir o es-
tatuto, transfere a responsabilidade para a categoria 
como um todo, uma vez que cogita-se, entre outras 
coisas, onerar o FUNDO de GREVE para cobrir o 
rombo nas contas (nesse sentido, qualquer seme-
lhança com as políticas de arrocho dos governos não 
é mera coincidência). Isso tudo sem o devido debate 
com a categoria sobre o que levou ao problema das 
contas, tendo em vista, entre outras coisas, que só 
a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro ficou 
dezenove anos sem fazer greve, o que, em tese, se 
refletiria numa “economia” para o sindicato.

2016, as ocupações e a política de 
fechamento do sindicato

A greve da rede estadual de 2016 foi uma greve 
histórica não somente por sua duração, mas por ter 
contado com ampla participação da comunidade 
escolar, em especial dos e das estudantes. Foram 
eles e elas que elevaram o patamar da nossa greve. 
Diferente do setor produtivo (metalúrgico, minei-

ro, construção civil) não paralisamos o capital pelo 
simples gesto de cruzar os braços. Para pressionar 
nossos patrões e ter poder real de barganha, nós ne-
cessitamos de um complemento fundamental para a 
nossa vitória: a ação direta. Com organização e cora-
gem, os estudantes provaram que não basta simples-
mente cruzar os braços. É necessário aliar o instru-
mento de greve de massas com outros instrumentos 
de pressão: boicotes, ocupações, trancamento de 
ruas, piquetes, etc.

Aliar a greve de massas com a ação direta 
da classe trabalhadora é sempre o melhor ca-
minho para arrancar conquistas. Boa parte 
da direção do sindicato, entretanto, defendeu 
a falsa oposição - greve de vanguarda x greve 
de massas – como uma maneira de justificar 
suas velhas apostas: correr gabinetes e confiar 
na justiça burguesa. Ainda mais lamentável, foi 
notar na greve de 2016 que setores de nossa direção 
se opunham energicamente a propostas de orienta-
ção minimamente mais combativas, onde métodos 
históricos da classe trabalhadora como trancamen-
to de ruas, rodovias e estradas se tornaram algo que 
“não dialoga com o povo”. Demonstraram assim seu 
amor pela ordem e sua acomodação com os limites 
da democracia burguesa. Este setor da direção só ca-
minha onde a “lei” burguesa permite.

As ocupações de escola fizeram a diferença e logo 
se alastraram por todo o Estado. Os partidos políti-
cos eleitorais, por sua vez, se apressaram tentando 
cooptar a energia dessa juventude. De um modo ge-
ral, boa parte da juventude que ocupou as escolas e a  
a Secretaria de Educação pode ser entendida como 
uma continuidade do “espírito de 2013”, dentro da-
quele contexto de crise de representatividade. Com 
a experiência e o decorrer do processo, denunciaram 
traições das entidades estudantis, organizaram-se 
de forma autônoma, independente, longe das réde-
as de ANEL, UBES, UJR, UJS. Cabe lembrar que 
a ocupação da Secretaria de Educação, uma impor-
tante resposta após a perseguição judicial que visava 
a desocupação das escolas, trouxe uma importante 
vitória. Mesmo com o descaso e a desconfiança de 
boa parte da direção do SEPE, ali estabeleceu-se um 
importante ponto de tensão com o governo, sendo 
capaz de arrancar uma série de audiências entre MP, 
SEEDUC e estudantes, debatendo e em alguns ca-
sos atendendo às pautas específicas de cada escola 
ocupada. A base de luta deste sindicato esteve ao 
lado dos estudantes, nas escolas ocupadas e também 
no acampamento em frente a SEEDUC, fazendo 
chuva ou fazendo sol.

Na última assembleia que decretou o fim da 
greve defendemos a sua continuidade, pois enten-
díamos que grandes ataques aconteceriam se saís-
semos da greve sem acordos em diário oficial, sem 
nada assinado. Infelizmente, um grande bloco se 
formou unindo quase todos os grupos do sindicato 
e toda a direção na proposta de fim de greve. Mas 
essa união, que agregou até companheiros combati-
vos, por si só, não daria o resultado esperado. Neste 

sentido, o grande argumento para o fim de greve que 
utilizaram é que o governo devolveria os descontos 
caso decidíssemos pelo fim da nossa paralisação na-
quela assembleia. Com a promessa dos opressores, 
vendeu-se uma mentira óbvia e com diferença de 
menos de 200 votos a greve se encerrou. Os resul-
tados desta política desastrosa sentimos depois na 
pele. Não recebemos de volta os descontos de greve, 
a agenda de reuniões com a SEEDUC nem foi res-
peitada por esta, o governo sentiu o nosso recuo e se 
recusou a ceder nas reuniões, não recebemos rea-
juste, continuamos com o salário congelado, nossa 
proposta de reposição – extensão do calendário - foi 
descartada e meses depois o governo aprovou o au-
mento da contribuição previdenciária – que havia re-
tirado de pauta durante a greve – para 14%, além de 
privatizar a CEDAE, atrasar pagamentos e deixar os 
aposentados passando fome. Sofremos com o chico-
te da secretaria e das direções escolares por meio de 
planilhas de reposição que nos sufocou e nos colo-
cou para trabalhar aos sábados e contraturnos mes-
mo sem alunos, no caso das escolas que não resisti-
ram mantendo a proposta de extensão do calendário. 
Nem o recesso de Agosto foi respeitado e por meio 
de circulares a SEEDUC cancelou o recesso para os 
grevistas e dividiu a categoria.

Precisamos dizer, também, que a luta sempre 
vale a pena e que por meio dela tivemos conquistas 
importantes e históricas nesta greve. Ao lado dos es-
tudantes, conquistamos a eleição direta para a dire-
ção das escolas e vários companheiros foram eleitos 
democraticamente. Garantimos a mínima dignida-
de para os professores de filosofia e sociologia com 
a garantia de 2 tempos de aula em cada ano (falta 
conseguir isso para língua estrangeira e a discipli-
na de artes em todos os anos),  entre outros pontos. 
Temos, hoje, e talvez esse seja o grande ganho po-
lítico, uma categoria com mais experiência na luta 
para enfrentar o governo e a direção do sindicato que 
age como auxiliar do governo. Ficou claro, também, 
como quase todos que defenderam o fim de greve 
estavam preocupados com outra coisa: as eleições 
municipais para prefeito e vereadores. Queriam libe-
ração para fazer suas campanhas locais e se unir em 
torno de Marcelo Freixo ou Jandira Feghali. Enfati-
zamos, considerando esta análise, que não se trata 
de termos um fórmula mirabolante que nos coloque 
mais assertivamente no processo revolucionário e na 
luta contra os governos e demais opressões, mas que 
trabalhamos no sentido de defender que A LUTA 
SE FAZ LUTANDO!

 A luta contra as opressões 

Um ponto fundamental na luta pela transforma-
ção radical da sociedade é compreender a impor-
tância da luta contras as diversas opressões. Outro-
ra, perspectivas atrasadas da esquerda (que 
infelizmente alguns grupos reproduzem até 
hoje) defendiam que a luta das mulheres, dos 
negros/as, dos gays, lésbicas e dos/as transgê-
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neros dividiam a classe, sendo responsáveis 
por segregar a lutas dos/as trabalhadores/as. 
Acreditamos que é ao contrário: o racismo, o 
machismo, a transfobia, a homofobia que di-
videm a classe trabalhadora, que segrega, que 
exclui da luta trabalhadoras, negros/negras, 
gays, lésbicas e trans.

Em um país como o Brasil, com sua história for-
jada sobre a escravidão e genocídio, qualquer grupo 
honesto que vise discutir uma nova ordem social e 
uma luta política concreta necessita pautar e atuar 
nas pautas e lutas dos povos negro e indígenas. Um 
sindicato sério deve pautar o racismo dentro de suas 
esferas, mas também nos locais de trabalho, no cur-
rículo e projetos. Pensar meios para uma educação 
antirracista, lutar contra a violência policial e o genocí-
dio do povo negro, o qual assassina diariamente muitos/
as de nossos/as estudantes. Criar propostas curricula-
res que orientem projetos, trabalhar na elaboração de 
materiais didáticos para apoiar a prática docente nesse 
sentido.

Em uma categoria como a nossa, majoritamente 
composta por mulheres, qualquer movimento sério 
deve pautar a luta contra o patriarcado, discutir a forma-
ção de gênero, construir meios concretos de apoio para 
mulheres mães, como creches e demais espaços que 
não excluam a mulher trabalhadora da luta.

        
  Política Educacional

A crise do capitalismo impõe a expansão do ca-
pital para setores em que ele possa ampliar seus lu-
cros, sendo a educação estatal um destes setores. Isso 
traz consequências nefastas para nós trabalhadoras/
es da educação e população usuária da escola pública. 
O empresariado se aglutina no Movimento Todos Pela 
Educação que se constitui como um braço dos interes-
ses de lucros e acumulação empresarial com educação 
pública estatal, pressionando em dois movimentos con-
jugados: um querendo se apropriar dos recursos públi-
cos para educação pública e outro privatizando a esco-
la pública. A face visível do primeiro movimento pode 
ser observada na pressão pela Base Nacional Comum 
Curricular, currículo “Mínimo” externo, no Plano Na-
cional de Educação (PNE) e Avaliações Externas; já o 
outro movimento, com as terceirizações e precarização 
do trabalhador, sucateamento e fechamento de escolas, 
criando condições para a tentativa de legitimação do dis-
curso, e de um consenso, de que a “escola pública é de 
má qualidade”.

Projeto de Expansão e Intensificação do 
Estado Neoliberal Para a Educação

As Avaliações Externas

As avaliações externas como Prova e Provinha 
Brasil, Saerj, Prova de Prefeituras e Enem mere-
cem uma crítica especial por nós, primeiro porque 
elas,  para calcularem os resultados obtidos pelos 
estudantes, não levam em consideração as condi-

ções internas e externas às escolas, como a falta de 
professores e principalmente as socioeconômicas, 
que interferem nesses mesmos resultados, segundo 
por elas serem a base utilizada para a meritocracia; 
terceiro: por elas fragmentarem o trabalho docente. 
Entre outros efeitos nefastos. Por isso a importân-
cia da luta pelo boicote e suspensão das avaliações 
externas, que não trazem retorno pedagógico para 
estudantes e docentes, além de mascararem índices 
educacionais, que mesmo com toda a maquiagem, 
mantém o Brasil numa das piores colocações do 
mundo em educação. 

A Fragmentação do Trabalho Docente

A fragmentação do trabalho docente se dá quan-
do o professor perde o controle sobre o que ele pro-
duz. O que deveria ser planejado pelo professor, exe-
cutado e avaliado pelo mesmo, não mais o é. Existe 
uma instância que determina conteúdos e objetivos 
e outro “estranho” que formula a avaliação. Isto cria 
condições para que o trabalho docente se limite a 
executar uma tarefa, favorecendo a não especia-
lização de seu trabalho e sua fácil substituição por 
outro que só “aperte parafuso.” Criando condições 
para baixos salários, desqualificação profissional e 
doenças oriundas da alienação do trabalho como de-
pressão, Síndrome de Bournout, entre outras, dire-
tamente relacionadas à perda do prazer em exercer 
a profissão por não ver nela um sentido. Essa frag-
mentação também ajuda a embasar a ideia de que 
qualquer pessoa, com “notório saber” em alguma 
área do conhecimento, possa ministrar aulas, visto 
que bastaria saber determinados conteúdos. A pers-
pectiva pedagógica do trabalho docente é esvaziada, 
dando lugar a uma lógica de treinamento e repro-
dução, em que alguns poucos pensam o que e como 
devem ser ensinados determinados conteúdos e os 
demais reproduzem. Lembrando que, o que deve e 
como deve ser ensinado está ligado à lógica do capital 
em formar trabalhadoras/es não especializadas/os, 
não críticas/os e “adestradas/os” para a exploração 
capitalista. Por isso, mais do que nunca, precisamos 
que cada núcleo invista na formação da categoria, 
com o objetivo de fornecer subsídios teóricos para 
este embate crítico à política governamental. Deve-
mos continuar as ações de boicote, pois sem ele não 
teremos referência de luta e não fomentaremos o de-
bate sobre o que pretendem os governos a respeito 
das políticas educacionais para a classe trabalhadora. 
Neste sentido, é necessário aumentar a produção 
de materiais contrários à terceirização, às avaliações 
externas, ao currículo do governo, às cartilhas “en-
latadas”, à Base Comum empresarial Nacional e à 
Reforma do Ensino Médio, bem como organizar a 
resistência a essas políticas com uma categoria, além 
de consciente, sem medo.

O Projeto Escola Sem Partido

Seu verdadeiro sentido de censurar a intervenção 

de professoras/es e impedir a pluralidade de ideias e 
concepções pedagógicas deve ser sempre debatido 
e denunciado, expondo a que classe pertence tal 
intenção. Não existe neutralidade em educação, o 
suposto discurso de neutralidade serve para mas-
carar o ideário hegemônico que se perpetua com 
ele. Queremos deixar claro que somos contra a 
“escola de partido único” ou a imposição político 
partidária aos estudantes. 

Reestruturação do Ensino

A reestruturação do ensino se constitui em 
mais uma estratégia dos governos para enxugar os 
gastos públicos com educação, em última análise. 
A reestruturação do município do Rio de Janei-
ro, por exemplo, está sendo feita desde o governo 
Eduardo Paes e tem se traduzido em especializar 
unidades de ensino em segmentos escolares di-
minuindo turmas, impondo que alunas/os que 
necessitem ir acompanhadas/os de seus parentes, 
também aluna/o, estudem em escolas distantes, 
fazendo com que professoras/es percam origem, 
por exemplo. Assim, essa reestruturação estimula 
a evasão escolar e a perda de vínculo de professo-
ras/es com a comunidade escolar, em que a iden-
tidade docente é fundamental para o desenvolvi-
mento de um ensino-aprendizagem de qualidade). 
Para além disso, a reestruturação da rede munici-
pal do Rio de Janeiro impôs a transferência do 6o 
ano para o primeiro segmento, transformando-se 
em 6o ano experimental. Com isso uma série de 
problemas são gerados, como: a perda da/o profes-
sora/or especialista, ficando para a/o professora/or 
generalista a responsabilidade para com os conte-
údos específicos, o prejuízo para estudantes que 
estão ficando retidos no 7o ano em virtude da au-
sência da/o professora/or especialista na série an-
terior, a imaturidade com a qual estudantes estão 
chegando ao sétimo ano e que compromete seu 
desenvolvimento como um todo. 

A Qualidade da Educação que Queremos 

Para nós qualidade de educação significa: au-
tonomia na construção e aplicação dos recursos 
financeiros e execução dos Projetos Políticos Pe-
dagógicos e curriculares da escola com ampla par-
ticipação de toda a comunidade escolar; investi-
mento em formação continuada para professores e 
funcionários da escola de acordo com sua vontade/
necessidade em instituições escolhidas por estes e 
licença formação; remuneração adequada para to-
das/os as/os educadoras/es (resgatando a bandeira 
histórica de 5 salários mínimos para professores e 
3,5 para funcionários), bem como valorização pro-
fissional por meio de plano de carreira paritário 
entre ativas/os e aposentadas/os; concursos pú-
blicos para todos que trabalham na escola; imple-
mentação de, no mínimo, 1/3 da carga de trabalho 
para atividades extras escolhidas pelas/os docen-
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tes; recursos financeiros nos quais a escola, atra-
vés do PPP, possa definir as prioridades dos gastos; 
instituições escolares com infraestrutura digna 
de funcionamento, material didático adequado, 
bibliotecas equipadas, recursos de mídia e tecno-
lógicos disponíveis; autonomia pedagógica para 
elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
diferenciadas que atendam o projeto de sociedade 
de cada comunidade escolar ancorados no Projeto 
Político Pedagógico das escolas, máximo de 20 es-
tudantes por turmas e com alimentação adequada 
oferecidas nas escolas.

Por Uma Educação Diferenciada

Escolas indígenas, quilombolas e do cam-
po são exemplo de escolas que conquistaram 
a educação diferenciada a partir de lutas his-
tóricas dos povos tradicionais e do campo. 
Nós temos o dever de lutar para que um dia 
todas as escolas da rede pública sejam assim. 
As escolas com educação diferenciada, no 
entanto, por não atenderem as necessidades 
eminentes do capital, são deixadas de lado 
pelo poder público, vivenciando um comple-
to abandono em que a falta de investimento 
e infraestrutura são ainda maiores. Escolas do 
campo são fechadas a cada dia nas redes, ou são 
transformadas em escolas no campo, sem uma 
perspectiva de que o trabalho pedagógico esteja 
em conformidade com o que há na legislação das 
escolas do campo. Na política de fechamento de 
escolas, percebemos que as escolas do/no campo 
são as que mais são afetadas. As escolas que re-
sistem têm seus projetos originais diferenciados, 
abandonados, transformando-se em mais uma 
escola no campo, mas sem a perspectiva de uma 
escola do campo e para o campo. As que estão lo-
calizadas em território quilombola, na sua maioria, 
não estão dentro da categoria de escola quilombola 
o que garantiria recursos diferenciados do governo 
federal e também um currículo e propostas peda-

gógicas específica, diferenciada e intercultural. Na 
greve de 2016, a pauta da Educação Escolar Indí-
gena, por exemplo, foi incorporada à pauta geral 
de reivindicações da rede estadual. Foram vários 
os momentos em que os Guaranis estiveram pre-
sentes nas assembleias colocando suas propostas 
e participando de manifestações durante a greve. 
Dessa pauta apenas tivemos como real avanço a 
mudança de interstício da contratação dos profes-
sores indígenas que era de um ano e mudou para 
um mês. Precisamos que a pauta indígena seja 
também uma prioridade no nosso sindicato. Preci-
samos que essa pauta indígena esteja presente nas 
mesas de negociação do sindicato com o governo 
e que haja uma mobilização comprometida do 
nosso sindicato com tal pauta. Quanto à pauta das 
escolas do campo e das escolas quilombolas pre-
cisamos de uma política sindical que chame essas 
comunidades para discussão e formulação de uma 
pauta de reivindicações que representem a necessi-
dade e interesses das comunidades. 

Propostas Para o Congresso 
Atualização do Estatuto e organização do 

SEPE/RJ
Art. 12º - Comando de Greve: durante a greve, 

o comando de greve substitui o conselho delibera-
tivo, sendo as tarefas do conselho incorporadas pelo 
comando.  O comando será composto de 6 pessoas 
tiradas nos núcleos e regionais. Sendo garantido, no 
mínimo, 50 por cento das vagas (3 vagas) exclusiva-
mente  para participação da base da categoria. Os 
comandos serão organizados a nível central e regio-
nal, mantendo autonomia dos comandos locais. Ca-
berá ao comando de greve organizar a greve no seu 
cotidiano (políticas, ações, etc.);

Art. 12º: Garantir a organização de GTs, coleti-
vos e comitês de mobilização locais como instâncias 
de deliberação: Entendemos que essa proposta con-
tribui na manutenção da mobilização, democratiza 
os espaços do sindicato ampliando a participação e 
intervenção da base;

Art.17°: Manutenção da extinção dos delegados 
natos;

Art.61 Representantes de Escola: 1 Representan-
te para cada 20 servidores, mais 1 fração maior ou 
igual a 10. 1 representante para cada 10 em escolas 
com até 30 servidores no total;

Art.63 Das eleições: manutenção do tempo limite 
de 2 mandatos consecutivos (UMA REELEIÇÃO) 
para qualquer cargo;

Art.63; parágrafo 1°: Manutenção da proporcio-
nalidade;

Art.63; parágrafo 7°: limitada as candidatu-
ras, podendo concorrer somente a uma instância 
do SEPE/RJ. Fica vetada a acumulação de direção 
no Sepe Central e núcleo ou regional, bem como a 
acumulação em mais de um núcleo e regional (Art. 
64; parágrafo único). Acreditamos que esse forma-
to favorece a descentralização, a formação de novos 
quadros e a rotatividade de membros no conjunto da 
direção;

Art.63; parágrafo 8° e Art. 81; parágrafo úni-
co: as licenças sindicais a partir desta gestão serão 
limitadas a 1 ano por diretor/a dentro do limite do 
mandato;

Política Orçamentária 
Art. 74 Sobre as Sedes: localização - as sedes 

deverão ser localizadas em áreas que permitam o 
acesso da categoria em dias de folga; 

Assembleias - aquisição de um imóvel que com-
porte as assembleias da categoria, como forma de di-
minuir os gastos com aluguéis de espaços para esse 
fim;

Art. 84 Manutenção da falta de vínculo formal en-
tre o SEPE e uma central sindical ou confederação;

Art. 85 Manutenção de 10% para o fundo de gre-
ve para pagamento de descontos de greve;

Imposto Sindical: o dinheiro retido na justiça, 
proveniente do imposto sindical deverá compor o 
fundo de greve, caso o SEPE ganhe o processo na 
justiça;

Representação permanente de base nas au-
diências eleita nas assembleias;

Eduardo Bezerra - Rede Estadual (Angra dos Reis)
Filipe Proença - Rede Estadual
Kátia Antunes Zephiro - Rede Estadual e Rede 
Municipal de Angra dos Reis
Lucimar Brito - Rede Estadual (São Gonçalo)
Marcele Ribeiro - Rede Municipal do Rio
Pedro Guilherme Freire - Rede Estadual
Roma Lemos - Rede Municipal do Rio 
Viviane Lavandeira - Rede Estadual e Rede 
Municipal do Rio
Anna Paula Meirelles – Rede Municipal do Rio
Jane Cristina da Silva Santos - Rede municipal RJ
Maria Dalila Júlio Soares - Rede estadual do Rio
Flavia Maia Cerqueira Rodrigues - Rede Municipal 
do Rio

Assinam essa tese:
Marli Ferreira de Figueiredo - Rede municipal do 
Rio
Maria Celia de Oliveira - Rede municipal de ensino 
Shirley Cristina de Barros - Rede Municipal e Rede 
Estadual do Rio
Vitor Luiz Bruno - Rede Municipal do Rio
Valéria Luiz da Silva - Rede Municipal do Rio de 
Janeiro.
Jonatas Santos da Silva - Redes municipal e 
estadual do Rio
Júlia Muniz de Souza - Rede Estadual
Douglas Silveira Porto da Silva  -Rede Municipal do 
RJ - 3ª CRE - Regional III
Fernanda Coelho - Rede municipal de São João de 
Meriti.

Tânia Amara Gonçalves - Aposentada Rede 
Municipal
Leila Jacyntho Dutra – Rede Estadual
Ari Epelbomi – Rede Estadual
Luiz Antônio Andrade – Rede Estadual
Regina Albuquerque – Rede Estadual e Rede 
Municipal do Rio
Aluana Guilarduci – Rede Estadual
Roberto Belghoni – Rede Municipal
Denise Oliveira – Rede Estadual
Eva Trindade – Rede Municipal de Angra
Belmiro de Sá, Rede Municipal de Angra e Rede 
Estadual
Jorge Cezar Gomes Maia - Rede Municipal de 
Mesquita
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Por um SEPE à altura de seus 40 anos 
de lutas – e das tarefas históricas que a 

conjuntura nos impõe

Tese14

Que tempos são esses? O que está acontecendo 
com as nossas escolas? O que está acontecendo com 
o país e o mundo? O que podemos fazer para mudar 
toda essa situação?

Talvez você já tenha ouvido frases como essas: 
‘Gente, o João não vem mais, ele entrou pro tráfico’; 
‘Professores do Estado estão com salários atrasados, 
e os aposentados sem receber’; ‘Menino, come isso 
aí porque é isso que tem, o governo diminuiu a carne 
das merendas’; ‘Merendeiras terceirizadas entraram 
no lugar de concursadas mas estão sem salários e 
vale transporte’; ‘Deputado defende que mulheres 
deveriam receber menos do que homens’; ‘Estudan-
te morre baleado dentro da sala de aula’; A Paula en-
gravidou e não vem mais’; ‘Aumenta o desemprego’; 
‘Estado corta o passe livre’; ‘Congelamento dos gas-
tos com saúde e educação por 20 anos foi aprovado 
no Senado’; ‘Mais um aluno com dengue na minha 
turma’; ‘Polícia espanca manifestantes e tudo é fil-
mado e nada ocorre’; ‘Vai pra Cuba, comunista mor-
tadela’; ‘Greve geral, derruba o capital!’

São frases recorrentes no cotidiano de trabalha-
doras e trabalhadores em Educação, nas escolas, nos 
jornais, e nas ruas onde lutamos para defender nos-
sos direitos. Podem parecer isoladas, mas estão co-
nectadas na vida real; as manchetes das tragédias so-
ciais e políticas, que às vezes parecem distantes, são 
bem concretas. Quem trabalha na Educação sabe 
que lidamos com uma população cheia de dificul-
dades e que compartilhamos desse mundo do tra-
balho também cheio de problemas. Salários baixos, 
falta de equipamentos, infraestrutura em péssimas 
condições, não pagamento de salários, violências 
físicas e verbais, ameaças à aposentadoria, crianças 
doentes, dificuldades familiares e cognitivas, ataque 
à democracia na escola, tentativa de controle de seus 
profissionais e por aí vai.

A ‘crise’ da Educação é permanente. Está rela-
cionada ao tipo de sociedade em que vivemos, a so-
ciedade capitalista. Pode parecer que as situações 
que afligem educadores e alunos não têm relação 

com a política e com a economia. Boa parte do que 
lemos por aí mostra a existência do capitalismo em 
todos os países do mundo, mas sem associar os nos-
sos dramas às relações sociais do capitalismo, prin-
cipalmente às relações de trabalho e à política. Por 
outro lado, há quem faça críticas resignadas, pontu-
ais ao capitalismo, aceitando que podemos apenas 
lutar para melhorar um pouco, conciliando o chão 
da escola com o projeto capitalista. Conciliação esta 
que faz parte de outra ainda maior: o projeto petis-
ta de fortalecer o capitalismo no Brasil oferecendo 
aos trabalhadores algumas migalhas do crescimento 
do país, como se fez até 2014, mas com um preço 
muito alto e que não se mostrou sustentável: esque-
cendo a independência dos trabalhadores e negando 
um projeto de sociedade alternativo ao capitalismo. 
Negaram o que chamaram de utopia socialista para 
se enganarem e a nós também com o pesadelo do 
capitalismo.

Afinal, o que vivemos hoje nas escolas e no mun-
do? Além de toda a precariedade de recursos, vemos 
o fechamento e superlotação de turmas, perda de 
direito à origem e alocações forçadas, aposentados 
morrendo de fome, terceirização generalizada e fal-
ta de concursos públicos, fechamento de escolas e 
modalidades como o EJA, avaliações externas e cur-
rículo mínimo maquiando resultados e estimulando 
a competição entre nós, ataques aos planos de car-
reira no estado e em diversos municípios, aumento 
de contribuições previdenciárias, uma ‘reforma’ do 
Ensino Médio que vai restringir ainda mais as op-
ções para as novas gerações da classe trabalhadora, 
um projeto Escola sem Partido que vem se alastran-
do pelo país incentivando o ódio à nossa categoria...

Ou seja, vivemos a intensificação do controle so-
bre a Educação, sobre o nosso trabalho, em todas as 
suas dimensões: desmonte da Escola Pública, perda 
da autonomia pedagógica, abandono do projeto de 
universalização do ensino, e perseguição aos movi-
mentos sindical e estudantil. É o desenvolvimento 
das relações de trabalho capitalistas que está por 

trás do discurso da gestão, dos resultados, dos ín-
dices, dos bônus. A Escola Pública, nossa profissão 
e campo de ação, estão em risco, e isso é um movi-
mento muito mais amplo do que a nossa realidade 
local. Um movimento que se intensifica com a crise 
cíclica do próprio capital, iniciada nos países centrais 
em 2008 e que chegou ao Brasil junto a uma crise 
política que estourou com as progressivas manifes-
tações de 2013. Crise através da qual mobilizações 
reacionárias da burguesia conseguiram deslanchar 
um golpe de classe em 2016, encerrando com a polí-
tica de conciliação de classes do PT.

Mas a Educação resiste. A classe trabalhadora 
resiste. Diversos exemplos de luta na América Lati-
na, desde o México, ao Chile e Argentina, mostram 
como estudantes e trabalhadores da Educação são 
mais uma frente de resistência aos avanços do ca-
pital. Nossa categoria e sindicato fazem parte des-
sa História. Nesse Congresso comemoramos 40 
anos de um sindicato combativo, uma referência na 
luta pela Educação. Mas chegamos a 2017, um ano 
emblemático pelos 100 anos da Revolução Russa e 
da Greve Geral no Brasil, talvez em meio ao maior 
ataque aos direitos conquistados pela classe traba-
lhadora nas últimas décadas. E chegamos a esse 
momento decisivo com um sindicato vacilante, mer-
gulhado nas contradições da esquerda brasileira. As 
greves desde 2013 ocorrem em meio à uma disputa 
acirrada, com o sindicato muitas vezes ficando pa-
ralisado, não tendo o necessário protagonismo, por 
exemplo, no conjunto das lutas do estado que se de-
senrola desde fins de 2015, quando começaram os 
maiores ataques do governo Pezão.

Entendemos que, assim como a conciliação de 
classes encontrou seus limites na queda dos gover-
nos do PT, também o modelo de sindicalismo – em 
grande parte oriundo da mesma tradição – encontra 
seus limites. Não apenas pela evidente tendência à 
desmobilização e burocratização, dominantes na 
CUT e CTB, principalmente – e que se verificou no 
desmonte da greve geral recentemente –, mas por-
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que acaba reproduzindo a lógica do próprio Estado 
burguês, pela sua ‘democracia representativa’, em 
que direções eleitas tocam por si os rumos do movi-
mento, o que não dá conta das tarefas históricas de 
que estamos diante. O que vemos é uma contínua 
disputa entre correntes políticas pelo controle da 
máquina sindical, umas boicotando as outras, e uma 
forte tendência a limitar a participação das bases e 
de militantes independentes nas instâncias de nosso 
sindicato. Portas são fechadas enquanto precisamos 
de pernas e cabeças pra tocar a nossa luta.

Assim, esta é nossa tese: vivemos na escola e no 
mundo um forte ataque classista, seja à classe tra-
balhadora como um todo, seja à Educação Pública, 
mas somos uma categoria com história de lutas, 
capaz de fazer frente a esse ata-
que. Para isso, é preciso uma 
definição classista para o nosso 
sindicato, contra a política de 
conciliação de classes, e na sua 
luta, não apenas ‘corporativis-
ta’, mas pela articulação com 
demais servidores públicos; e 
não apenas com servidores pú-
blicos, mas com o movimento 
estudantil, comunidades esco-
lares e movimento social como um todo. E é preciso 
também encontrar novas formas de organização de 
maneira a permitir que aqueles que não se reconhe-
cem no sindicalismo tradicional, participem das ins-
tâncias do SEPE. É hora de unir forças e de abrir 
espaço para a militância de base para fazer a neces-
sária resistência, e para desenvolver nosso potencial 
de avanço nesses mares bravios que atravessamos.

Conjuntura

O Congresso de 2014 se debruçou sobre as Jor-
nadas de 2013. Vivíamos uma mudança na conjuntu-
ra? Para onde? Naquele momento, já havia a percep-
ção da complexidade do fenômeno, afinal todas as 
correntes e partidos, facções reacionárias, as mídias 
corporativas, todas tentaram pautar as ruas, e o fe-
nômeno do anti-partidarismo e das bandeiras nacio-
nais já mostrava as dificuldades de interlocução da 
esquerda com o movimento de massas. Nossa cate-
goria esteve mergulhada na luta, com a grande greve 
da rede municipal, dando novo fôlego para as mani-
festações no final do ano. Por isso, nosso XIV Con-
gresso foi cheio, com avanços na desburocratização 
do sindicato. Porém, era difícil prever os rumos que 
o mundo e o Brasil tomariam depois de então.

Naquele ano, o PT conseguiu sua quarta eleição 
para a presidência com Dilma Rousseff, mas com a 
política de conciliação já naufragando pela aplicação 
do Ajuste Fiscal. Sustentado por parte do movimen-
to social, hoje reunida na Frente Brasil Popular, e por 
setores da burguesia empresarial e financeira, tinha 
uma aliança preferencial com um PMDB já dividido, 
sendo Michel Temer seu vice-presidente. A relação 
privilegiada com o PMDB do Rio de Janeiro, tão sin-

gularmente representada pelos sorrisos e abraços 
entre Lula, Cabral e Paes, grandes inimigos da Edu-
cação e da classe, já mostrava sinais de ruptura, com 
setores apoiando a candidatura de Aécio Neves, do 
PSDB. A vitória eleitoral foi apertada, e com a ten-
tativa do PT de enquadrar o PMDB no Congresso 
na disputa para a presidência da Câmara, quando o 
candidato do governo perdeu para Eduardo Cunha, 
começou um processo intenso de disputas na base 
do governo.

Com a crise econômica mundial já pesando no 
Brasil, especialmente pela queda brutal do preço do 
petróleo, de minérios e soja, e com os ecos das ruas 
de 2013, que derrubaram todos os índices de apro-
vação de governantes, um setor da burguesia, através 

da imprensa e da ação por den-
tro do Judiciário e do Ministé-
rio Público, iniciou uma ampla 
campanha para derrubar o go-
verno. Para se sustentar diante 
da rejeição crescente, da crise 
econômica que era acirrada 
também pela campanha contra 
o seu governo, e das chantagens 
de Cunha, Dilma cedeu e apon-
tou para um Ajuste Fiscal ainda 

mais radical. 
A partir de 2015 manifestações de massa volta-

ram às ruas chamadas pelas mídias corporativas, 
com catracas liberadas no metrô paulista pelo go-
vernador do PSDB, já com um perfil muito diferen-
ciado das de 2013, focando só na campanha contra 
Dilma, PT (rescaldando para o conjunto da esquer-
da) e corrupção. Alimentada pelas investigações da 
Operação Lava-Jato e seus vazamentos calculados, a 
campanha foi exitosa. O país se dividiu, mas o gover-
no caiu por um golpe parlamentar, midiático e jurí-
dico. Setores da burguesia antes aliados ao PT foram 
abandonando o projeto – a conciliação de classes foi 
rompida pela burguesia, por um golpe de classe, e 
o governo Temer, um dos articuladores, estabeleceu 
uma nova agenda, em parte já elaborada no governo 
petista, já sem margem de manobra, em parte ain-
da mais radical. Estavam abertas as portas para as 
contra-reformas, começando justamente com a do 
Ensino Médio e a PEC do Fim do Mundo, que limi-
tou criminosamente os gastos em Educação, Saúde 
e demais serviços públicos.

A situação de nosso estado nesse quadro também 
é singular. Joia da coroa do PMDB na sua relação 
com o PT (onde se mostra mais cruamente o caráter 
conciliatório do projeto), o Rio de Janeiro seria uma 
vitrine mundial para os avanços dos governos petis-
tas, com a realização da Copa do Mundo e das Olim-
píadas. Já em 2013, a crítica aos gastos com as obras 
e às remoções ajudou a fermentar o movimento. 
Hoje, com a prisão de Cabral e o possível desmem-
bramento de sua quadrilha, já conhecemos melhor a 
forma como o dinheiro público era roubado, em to-
das as instâncias da administração. O PMDB do Rio 
já tinha ensaiado uma ruptura com o PT nas elei-

ções, depois passou a ter presença significativa em 
Brasília, com Cunha na Câmara e Moreira Franco no 
Planalto. Nosso estado, epicentro da crise econômi-
ca, passou a ser o laboratório do Ajuste Fiscal.

Nesse momento, é importante demarcar as di-
versas polêmicas que dividem ‘a esquerda’, que nos 
impõem desafios ainda maiores. Há quem negue o 
caráter de golpe ao impeachment de Dilma, lem-
brando os diversos golpes que os governos do PT 
já nos deram; há quem veja um ascenso de massas, 
com o crescimento de algumas lutas; há quem, ao 
contrário, veja uma onda conservadora avassaladora, 
expressa pelo crescimento do fascismo e conserva-
dorismo no mundo. Setores do petismo alegam que 
as Jornadas de 2013 já tinham um caráter conser-
vador – evidentemente porque o PT já estava sen-
do contestado e as massas nas ruas esfarelavam seu 
projeto de conciliação de classes.

Sobre essas polêmicas, entendemos que é ine-
gável que o PT se tornou o partido da ordem capi-
talista no Brasil. Isso já estava claro antes da Carta 
aos Brasileiros, que visava ‘acalmar o mercado’ nas 
eleições de 2002 – a primeira iniciativa mais signifi-
cativa de Lula em 2003 foi justamente uma Reforma 
da Previdência. O PT, assim como a CUT e o MST, 
surgiram dos grupos que lutaram contra a ditadura 
e contra burocracia sindical, então sob controle do 
‘velho sindicalismo’, um movimento progressivo 
nos anos 1980. Mas seu projeto estratégico de lon-
go prazo de disputar o Estado burguês aburguesou 
o próprio partido, que inclusive, ao longo de tantos 
anos e governos, mudou muito em sua composição e 
práticas. Diversos setores saíram para uma oposição 
à esquerda; outros que foram oposição à direita en-
traram. Assim, essa rejeição de petistas às Jornadas 
de 2013 faz sentido, pois as pessoas foram às ruas 
justamente pelos limites da própria conciliação de 
classes. Se é verdade que os trabalhadores tiveram 
ganhos materiais durante os governos petistas, bai-
xo desemprego, programas de renda mínima e al-
guma valorização do salário mínimo, estes ganhos 
estiveram sempre condicionados e submetidos 
aos aumentos dos lucros empresariais, mantendo 
a enorme maioria dos trabalhadores em empregos 
de baixíssima qualificação e salário. A inclusão pro-
metida pelo PT não se expressou em mais direitos 
e melhora de serviços públicos, mas em expansão 
do crédito e do endividamento. A lista é longa, mas 
a lógica é simples. O chamado ‘reformismo fraco’, 
na verdade um reformismo sem reformas, mostrou-
-se como um projeto de poder, articulando-se com 
os setores mais reacionários da política brasileira, 
abrindo espaço para o próprio golpe que se consoli-
dou. No fundo, e conciliação de classes é impossível; 
quando as contas apertam, o capital cobra a sua par-
te, e é isso que estamos vivendo hoje.

Por outro lado, diferente de outros governos na 
América Latina com tendências semelhantes, a 
política para o movimento social e o diálogo com a 
sociedade desde 2003 foi literalmente a da desmobi-
lização. O MST diminuiu muito suas atividades de 

Vivemos na escola e no mundo 
um forte ataque classista, seja 

à classe trabalhadora como um 
todo, seja à Educação Pública, 

mas somos uma categoria 
com história de lutas, capaz de 

fazer frente a esse ataque.
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ocupação ao passo que a CUT (e depois também a 
CTB, ligada ao PCdoB) deixou de organizar greves 
passando ao desmonte aberto de movimentos, como 
sempre passamos a ver no SEPE. Com o governo 
Dilma à berlinda, houve uma tentativa de mobiliza-
ção, agora com os setores críticos da esquerda que 
também viam um golpe, mas não se conseguiu fazer 
frente às massas verde-amarelas pró-impeachment.

A narrativa do PT sobre todo esse processo, por-
tanto, é uma grande farsa, tentando igualar essa si-
tuação à de 1964 – estavam em questão Reformas de 
Base, Dilma caiu aplicando o Ajuste Fiscal. Mas nada 
disso invalida a avaliação de que a burguesia deu um 
golpe de classe, que tem se expresso num conjunto 
de ataques, talvez o maior em décadas. E são ataques 
no nível federal, estadual e municipal, como temos 
sofrido em nosso estado.

Por outro lado, nada disso implica que esteja-
mos vivendo uma onda conservadora indestrutível, 
discurso usado para defender o governo. É fato que 
estamos numa situação defensiva, grave, mas há dis-
posição para luta na classe trabalhadora em geral e 
na nossa categoria em particular. A luta de classes 
está mais conflagrada desde a virada de 2013, setores 
reacionários saem do armário e encontram nossos 
blocos também na rua, como mostrou a primavera 
das mulheres no ano passado, e a própria construção 
da greve geral de 28/4. A força de figuras como Bol-
sonaro e a eleição de Trump são fenômenos também 
perigosos, mas é preciso reconhecer que essa direita 
faz um discurso crítico ao sistema político (por mais 
incoerente e absurdo para nós, ele convence), e os 
setores reformistas acabam apontando justamente 
para uma saída por dentro do sistema, como é o caso 
da política Lula 2018. Uma análise dialética do nos-
so momento não pode ser linear, a luta de classes é 
assimétrica, mas os atores históricos estão em movi-
mento, fatos novos podem abrir oportunidades, que 
podem ser aproveitadas ou desperdiçadas. A própria 
dificuldade de ler a conjuntura, pela sua complexi-
dade, tem feito o movimento como um todo passar 
por diversas divisões, rachas e fusões. Novas orga-
nizações e frentes políticas a nível nacional têm se 
articulado em torno dessas análises de conjuntura.

Voltando agora ao processo político, desde o seu 
início o governo Temer teve um considerável apoio 
no Congresso e na imprensa, pela sua agenda de 
contra-reformas, mas sua popularidade só fez cair, 
a níveis similares aos do governo Sarney. Teve que 
conviver também com uma relativa autonomia em 
torno da Operação Lava-Jato, à mercê de interesses 
particulares diversos e contraditórios dentro da bur-
guesia, que derrubou alguns de seus ministros – e 
viria a atacá-lo frontalmente, em uma tentativa da 
Globo de derrubar Temer com o episódio da delação 
da JBS. Mas a marca de seu governo continuou sen-
do a aprovação dos ataques aos direitos trabalhistas 
e previdenciários.

Diante disso, a opção de luta mais acertada foi a 
construção da unidade da classe por uma Greve Ge-
ral, envolvendo todas as centrais sindicais. Não ape-

nas a CUT e CTB mas também as demais, algumas 
delas, como UGT e Força Sindical, sendo da base 
do próprio governo Temer; a pressão das bases – e 
a ameaça de perda do Imposto Sindical – acabaram 
trazendo também essas centrais pelegas. Foi um 
processo crescente, a partir do 8 de março, dia de 
luta das mulheres, e do 15 de março, a greve geral da 
Educação, convocada pela CNTE cutista, culminan-
do com a Greve Geral do dia 28 de abril, o maior mo-
vimento nacional da classe trabalhadora em décadas. 
Sem exageros, sabendo das dificuldades, consegui-
mos mostrar um grande potencial de luta. 

Porém, evidenciavam-se também os seus limites. 
Pois, se está correta a aposta na unidade com todas as 
centrais para a realização da Greve Geral, ela acaba 
refém das articulações dessas próprias centrais com 
seus partidos, com o Congresso e com o governo. O 
que se viu após o 28/4 foi uma verdadeira traição ao 
movimento, quase todas as centrais tiraram o peso 
da convocação da nova Greve Geral do dia 30 de ju-
nho, que efetivamente poderia ter derrubado Temer. 
Centrais próximas ao governo passaram a negociar 
o Imposto Sindical enquanto CUT e CTB voltaram 
à linha ‘Lula 2018’, apostando na sangria de Temer 
para ganhar a eleição – a saída por dentro do sistema.

A nível estadual, podemos reconhecer o mesmo 
potencial e os mesmos limites. Já desde 2015 os ata-
ques começaram com o atraso e parcelamento de sa-
lários dos servidores estaduais. O SEPE foi protago-
nista no início de uma articulação entre os sindicatos, 
construindo uma Plenária de Servidores Estaduais, 
partindo da iniciativa de setores críticos à política 
de conciliação de classes, e um forte movimento de 
ocupações de escolas deu um peso ainda maior à 
greve. Mas CUT, CTB e correntes próximas, fazen-
do um movimento contrário, aliaram-se às direções 
pelegas e reacionárias de sindicatos de servidores 
do Judiciário e da Segurança e esvaziaram a Plená-
ria, recriando o MUSPE (Movimento Unificado dos 
Servidores Públicos Estaduais), além de problema-
tizarem as relações com o movimento estudantil e 
propostas de ações de maior enfrentamento. Hou-
ve muita resistência no ano de 2016, construída de 
fato por todos os setores do movimento; a greve da 
Educação conseguiu barrar a Reforma da Previdên-
cia estadual no primeiro semestre, e a ocupação da 
ALERJ pela base da Segurança abriu uma nova onda 
de mobilizações do MUSPE que conseguiu barrar o 
Pacote de Maldades no segundo. Mas quem acom-
panhou o processo das lutas da rede estadual, desde 
então, sabe o caráter da política do MUSPE; centra-
da nas negociações nos palácios, expressa nos atos 
com palavras de ordem nacionalistas e reacionárias, 
teve também os seus momentos de traição, como no 
esvaziamento do ato contra a votação da privatização 
da CEDAE. A Reforma da Previdência e o Pacote 
continuaram avançando na ALERJ.

Assim, é fundamental para qualquer plano de lu-
tas medir as dimensões das nossas potencialidades e 
dos limites. No quadro nacional e estadual, estamos 
em uma situação defensiva, com derrotas históricas, 

onde temos a maior parte dos sindicatos e movimen-
tos ainda sob direções pelegas e reacionárias, mas já 
pudemos vislumbrar avanços, pelas pressões das 
bases do conjunto da classe e pela organização dos 
setores críticos à conciliação e à reação. Qualquer 
saída que passe pelas eleições de 2018 não agrega o 
conjunto da classe, e carece de força perante a pró-
pria dinâmica judiciária atual, em que uma canetada 
pode barrar uma candidatura. E essa é justamente 
outra face desse quadro: a judicialização da política, 
uma prática judiciária que vai se adaptando aos in-
teresses em jogo, como vem se revelando pela Ope-
ração Lava-Jato e a espetacularização do STF, mas 
sempre pesando contra a maioria da população e 
contra os movimentos sociais.

Constatamos, também, que é necessário que o 
SEPE saia do isolamento em que se encontra na-
cionalmente no processo de reorganização do mo-
vimento sindical. Os recentes grandes ataques pro-
movidos pela burguesia, no governo Temer e por 
todo país, mostraram a necessidade real da unifica-
ção dos trabalhadores e a construção de uma central 
sindical combativa e plural. É urgente a necessidade 
de construir a greve geral, de articular as lutas da ci-
dade e do campo, de unificar o sindicalismo com os 
diversos movimentos sociais, territoriais e identitá-
rios. Assim, defendemos que o SEPE deve incenti-
var a formação e a ampliação de fóruns nacionais que 
sejam tão combativos quanto plurais, no sentido da 
retomada do processo de unificação do CONCLAT 
de 2010, que pretendia organizar os sindicatos com-
bativos e independentes de governos em uma cen-
tral comum. O SEPE não deve ficar ao sabor da dis-
puta entre “esse ou aquele lado” e, sim, protagonizar 
uma política que convoque todos os “lados” para a 
superação desse quadro fracionado e pela reconstru-
ção unitária.

Existem diversos polos nacionais importantes de 
reorganização, como a CSP-Conlutas, a Intersindi-
cal, e outros. A desfiliação do SEPE da CUT foi uma 
decisão tomada por cerca de 20 mil filiados através 
de um plebiscito aprovado pelo nosso Congresso 
de 2005, e realizado, em 2006, conjuntamente com 
as eleições para as direções. Esse foi, sem dúvida, 
um exemplar avanço em nossa democracia interna. 
É preciso, desde já, que as propostas e as diversas 
avaliações sejam debatidas em todas as escolas. Não 
queremos que este Congresso do SEPE se divida, 
novamente, em uma discussão artificial sobre filia-
ção ou não à CSP-Conlutas. Há entre os constru-
tores desta tese companheiros/as que defendem a 
filiação do SEPE à CSP-Conlutas como medida de 
fortalecimento de um importante polo plural de re-
organização sindical nacional, onde o SEPE atuaria 
a partir daí para fortalecer a luta pela unidade dos 
sindicatos e movimentos combativos e pela constru-
ção de um polo superior de reorganização, uma nova 
central sindical unitária, combativa e democrática, 
mais ampla e plural. Há também companheiros/
as que desejam aprofundar o debate pela base, que 
pensam alternativas e caminhos diferentes da reor-
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ganização. Nos unificamos na ideia de que o SEPE 
precisa sair do isolamento e lutar pela unificação 
nacional dos setores combativos e independentes, 
construindo uma central ampla, democrática e não 
aparelhada por um partido político. Nos unificamos 
também na ideia de que cabe ao conjunto da cate-
goria a responsabilidade de acompanhar esse debate 
e, soberanamente, deliberar sobre quais os rumos 
devemos seguir. Da mesma forma deve ser feito o 
debate sobre a relação com a CNTE – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Educação. A experi-
ência do plebiscito de 2006 deve servir de lição para 
o enfrentamento e para a superação das divergências 
atuais sobre quais organizações nacionais o SEPE 
deve ou não ser filiado através da consulta às bases.

Seguem abaixo resoluções que consideramos 
fundamentais para o realinhamento de nosso sindi-
cato no conjunto das lutas nacionais. O SEPE, por 
sua importância, por sua História, pode e deve de-
sempenhar um papel fundamental nessa conjuntura 
conturbada. Mas para isso é preciso que tomemos 
decisões, que apontemos, nós, 
o conjunto da nossa categoria, 
para um horizonte de lutas pos-
sível e necessário.

• Defendemos como pre-
âmbulo de nosso Estatuto que o 
SEPE deve reger a sua atuação 
de acordo com princípios que 
expressem o caráter democrá-
tico, independente e classista 
da linha política do nosso sin-
dicato, lutando pela unidade do 
conjunto da classe trabalhadora 
e junto aos movimentos sociais 
e estudantis.

• Para a construção da luta em todas as redes, o 
SEPE deve buscar uma articulação com o conjunto 
de entidades próximas, mas deve ter uma priorida-
de para a relação com as categorias mais ameaçadas 
pelo Estado e municípios, e em especial na organiza-
ção da luta de aposentados.

• Esse Congresso deve marcar a abertura de um 
debate amplo e democrático que envolva as bases do 
sindicato, com a divulgação das diferentes posições 
em jornais e debates na categoria, sobre qual deve 
ser a política para que o SEPE saia de seu isolamento 
político e que a base delibere sobre a filiação a cen-
tral sindical ou a entidades da educação na forma 
de uma Conferência de Plano de Lutas no início de 
2018 ou de um Plebiscito.

• Diante do atual quadro de precarização das re-
lações de trabalho, defendemos a efetiva inclusão dos 
terceirizados nas fileiras do SEPE, assim como de 
todos os trabalhadores que estabeleçam uma diversi-
dade de vínculos trabalhistas com a Educação Públi-
ca neste mundo flexível do trabalho em que vivemos, 
com a ressalva de não abandonar a luta por concursos 
públicos. Concordamos também com o movimento da 
base da FAETEC de ser representada pelo SEPE.

Políticas Educacionais

A educação pública do Rio de Janeiro tem sido, 
há décadas, alvo constante da artilharia de governos 
defensores do enxugamento estatal e promotores de 
políticas educacionais elaboradas de acordo com os 
interesses do grande capital: a encomenda, primeiro 
pela SME sob o governo de Eduardo Paes e depois 
pela própria SEEDUC, de “soluções pedagógicas” 
pontuais a entidades privadas, como a Fundação Ro-
berto Marinho e o Instituto Ayrton Senna, são exem-
plos bem significativos deste ataque. Entretanto, nos 
últimos anos, os ataques à educação pública, e em 
especial aos seus profissionais, têm assumido fei-
ções cada mais perversas.

O governo Pezão, do PMDB, e a mídia corpo-
rativa, sua principal porta-voz junto à população, 
cunharam uma narrativa de que o acirramento da 
crise político-econômica, por um lado, somado em 
certo ponto a um determinado grau de má ges-
tão dos recursos públicos, por outro lado, vem exi-

gindo a aplicação ferrenha de 
uma política de ajuste fiscal, 
sem a qual as contas públicas 
mergulhariam em colapso e, 
consequentemente, o atendi-
mento aos serviços essenciais 
ficaria seriamente comprome-
tido. Com isso querem justifi-
car as bilionárias desonerações 
fiscais concedidas a empresas 
parceiras do PMDB e, em de-
corrência, os bilionários cortes 
orçamentários, congelamento/
falta de pagamento de salários e 
diminuição do investimento em 
áreas como saúde e educação. 

No município do Rio, o prefeito empossado em ja-
neiro já vem há tempos falando em austeridade para 
que a cidade não entre em colapso.

Além de superficial, tal análise pretende escamo-
tear a real motivação do acirramento dos ataques: 
a crise na educação pública não é consequência do 
déficit nas contas públicas, tampouco de má ges-
tão. A crise na educação pública é um projeto, um 
projeto neoliberal hegemônico de desmonte do Es-
tado, impulsionado ainda no governo FHC através 
da contrarreforma do Estado e continuado pela po-
lítica de conciliação de classes de Lula e Dilma. O 
sucateamento decorrente deste projeto de desmonte 
não é fruto de descaso ou ingerência, mas um pas-
so essencial para a diminuição da máquina estatal e 
consequente inserção e consolidação de parcerias 
público-privadas mais estáveis no âmbito da educa-
ção pública assim como já ocorre na área da saúde, 
tendo como finalidade atender aos interesses econô-
micos de diversas frações da burguesia. 

No âmbito federal, por exemplo, temos visto 
substanciais cortes no orçamento da educação pú-
blica, ano após ano, o que contrasta com os aportes 
milionários concedidos ao longo dos governos petis-

tas a grandes empresas de educação privada de ensi-
no superior. No âmbito dos estados, recentemente, 
o projeto de licitação para a admissão de OSs na ad-
ministração das escolas estaduais de Goiás foi sus-
penso pela luta de professores e alunado organizado. 
Em São Paulo, as ocupações estudantis conseguiram 
fazer o governo Alckmin recuar, barrando o fecha-
mento de dezenas de escolas.

No Rio de Janeiro o projeto de desmonte cami-
nha a passos largos. O sucateamento das escolas 
das redes e a precarização das carreiras dos pro-
fissionais de educação evidenciam-se através de 
numerosos elementos. Basta nos recordarmos do 
cenário que antecedeu a greve dos profissionais 
de educação da rede estadual e as ocupações de 
estudantes em mais de noventa escolas em 2016: 
salários defasados; nenhum reajuste ou reposição 
de perdas inflacionárias; descumprimento da lei 
de 1/3 de planejamento; fechamento de turmas; 
salas de aula sem acústica, sem ar condiciona-
do, com mobiliário quebrado; unidades escolares 
com avarias em sua infraestrutura; verba de ma-
nutenção insuficiente; falta de material didático e 
escolar; falta de merenda; insuficiência de vagas; 
turmas sem professor; terceirizados com salários 
atrasados; contratação de professores sob um re-
gime altamente precarizante ao invés da nomeação 
de profissionais aprovados em concurso; ausência 
de concurso público para diversos cargos, como 
secretário escolar e bibliotecário; provimento de 
cargos de direção por indicação; mecanismos de 
controle do trabalho; assédio moral; ameaça de 
não pagamento de salários a profissionais da ativa; 
atraso em aposentadorias e pensões; aumento da 
contribuição previdenciária; possível demissão de 
servidores em estágio probatório. A esta lista po-
deriam ainda ser acrescentados outros elementos 
sinalizadores do quão sucateada está a rede esta-
dual. Não foram poucos, como podemos verificar, 
os motivos que conduziram à deflagração da greve 
da educação em 2016, a qual obteve inicialmente 
mais de setenta por cento de adesão da categoria. 
Conquistamos, juntamente com a luta dos estu-
dantes que ocuparam escolas e a própria sede da 
Secretaria de Educação, o direito de eleger as di-
reções das unidades escolares e o fim das avalia-
ções externas Saerj/Saerjinho, qualificando tanto a 
natureza das próprias relações de trabalho dentro 
da escola pública, quanto o debate a respeito da 
escola que queremos. Conquistamos dois tempos 
nos três anos do ensino médio para sociologia e 
filosofia e trinta horas para funcionários/as. E im-
pedimos, num primeiro momento, o aumento do 
desconto previdenciário de 11% para 14%. 

Passado um ano do fim da nossa greve, a Seeduc, 
sob a gestão do engenheiro Wagner Victer, vem avan-
çando no projeto de desmonte da educação pública. 
Há cerca de dois meses, trinta mil alunos tiveram 
suas matrículas encerradas no sistema Conexão 
Educação. As chapas de luta que têm concorrido às 
eleições nas escolas estão sendo sumariamente per-

Defendemos que o SEPE deve 
incentivar a formação e a 

ampliação de fóruns nacionais 
que sejam tão combativos 
quanto plurais, no sentido 

da retomada do processo de 
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os sindicatos combativos e 
independentes de governos 

em uma central comum. 
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seguidas. Chapas vencedoras que foram eleitas há 
meses ainda não foram nomeadas pela secretaria. 
Dando prosseguimento aos ataques frontais à cate-
goria, nas últimas semanas a Secretaria publicizou 
três resoluções que aceleram este processo do qual 
falamos e atingem a comunidade escolar como um 
todo, além de retroceder em importantes conquistas 
da greve como a pauta uma matrícula uma escola e 
franquear o caminho para a terceirização do ensino 
na rede estadual de educação. 

Victer é mais um tecnocrata à frente da Secreta-
ria. Assim como Wilson Risolia e Antonio Neto, sua 
ótica de condução da pasta obedece à lógica desu-
manizadora do capital, que, na Secretaria de Educa-
ção do Rio de Janeiro, vem sendo reproduzida atra-
vés da perspectiva gerencialista da educação pública. 
Tal perspectiva reproduz uma concepção de mundo 
eminentemente mercantil. Repetimos no dia a dia da 
luta que educação não é mercadoria, mas o modelo 
de educação gerencial está intrinsecamente pautado 
por parâmetros mercantis que acabam sendo inter-
nalizados através do cotidiano escolar: controle do 
espaço de trabalho, responsabilização de resultados, 
competição. 

Na rede municipal da cidade do Rio de Janei-
ro, a situação de precarização e desmonte também 
avança: na surdina, avança a reorganização das esco-
las que, a pretexto de contemplar a escola de turno 
único e ampliado para sete horas/dia, promove na 
verdade um enxugamento da rede e gera inúmeros 
transtornos às comunidades escolares. Usando o 
argumento da lei de responsabilidade fiscal, novos 
concursos para cobrir a carência de professores não 
estão na pauta, autorização para hora extra com a 
mesma finalidade também está suspensa. A própria 
SME admite a existência de 200 unidades escolares 
funcionando em prédios cuja situação estrutural é 
crítica. 

De acordo com os defensores modelo gerencial 
de organização do trabalho na escola, a responsabi-
lização dos profissionais de educação visa à eficácia 
do processo de ensino-aprendizagem. O controle 
seria uma forma de reduzir danos, de verificar e su-
perar erros, de melhorar a transmissão-assimilação 
dos conteúdos pelos alunos. Tudo de maneira muito 
transparente, muito técnica, muito eficiente. 

Entretanto, o que se vê de fato nas escolas é cada 
vez mais desprofissionalização e precarização do tra-
balho docente e, em consequência, abandono da car-
reira e adoecimento dos profissionais de educação. À 
exigência de responsabilização docente corresponde 
um conjunto de práticas de controle que visam à ob-
tenção de resultados dos quais depende a avaliação 
meritocrática do profissional. Daí nasce a competiti-
vidade entre pares, o cego cumprimento das metas, 
a não priorização da formação continuada e a aceita-
ção tácita do cumprimento de tarefas que estão além 
da especificidade do trabalho docente como o lança-
mento de notas no sistema. O docente torna-se um 
mero executor de tarefas, transmissor de conteúdos 
previamente definidos, ou no caso do Município do 

Rio, um aplicador/repetidor de apostilas aprovadas 
pelos burocratas do sistema. Exclui-se o professor 
do processo de formulação de políticas educacionais 
e da reflexão sobre o ato de educar. Esvazia-se o ca-
ráter pedagógico do seu trabalho. Expropria-se o sa-
ber docente. A perda da autonomia pedagógica con-
duz à perda da identidade profissional. E o educador 
perde o protagonismo no processo de produção do 
conhecimento.

O projeto Escola sem Partido agrava o processo 
de desprofissionalização do professor da rede pú-
blica na medida em que 1) advoga a tese de que o 
conhecimento é neutro; 2) criminaliza o/a profes-
sor/; 3) compromete o planejamento do trabalho do-
cente; 4) aprofunda a divisão social do trabalho; 5) 
expropria o conhecimento do professor sobre o seu 
próprio trabalho; 7) condena o que caracteriza como 
“ideologia de gênero”. 

Ildeu Coelho, em A questão política do trabalho 
pedagógico, mostra a respeito da divisão social do 
trabalho entre os que planejam – especialistas – e os 
que executam – professores (as) – que os problemas 
sociais, “que se manifestam a nível educacional fi-
cam reduzidos à condição de problemas meramen-
te técnicos cabendo aos chamados especialistas em 
educação equacioná-los (...). Os ‘técnicos’ em edu-
cação aparecem, então, como os que (...) possuem o 
saber da educação, verdadeiros iluminados, deten-
tores do conhecimento ‘científico’, isto é, ‘rigoroso’, 
‘objetivo’ e ‘neutro’ do processo educacional. É a 
divisão social do trabalho manifestando-se na edu-
cação como ‘natural’, ‘racional’. É a própria racio-
nalidade capitalista separando os que planejam dos 
que executam.”  

Ao ser obrigado a separar o que pode do que não 
pode ensinar, fazendo uso da ferramenta do conhe-
cimento ‘neutro’ da tecnocracia, o professor é im-
pedido de fazer uso do conhecimento construído ao 
longo da carreira sobre o seu próprio trabalho. Não 
se trata ‘apenas’ como a tecnocracia quer nos fazer 
crer, de censurar a apresentação de certos conteúdos 
considerados indesejáveis, de excluir uma parte da 
realidade, higienizar o currículo, de punir os “dou-
trinadores”, mas de interferir na organização do 
trabalho docente, desorganizando-o, na medida em 
que ignora a perspectiva através da qual o professor 
constrói o seu trabalho e o obriga a abordá-lo de uma 
perspectiva ‘técnica’.

A escola, como a conhecemos (e vivemos, e so-
fremos) hoje carrega em sua gênese a marca da so-
ciedade capitalista e do ideário liberal e se constitui 
como instituição dessa mesma sociedade e desse 
mesmo ideário como instância de produção, repro-
dução e controle do aparato ideológico necessário à 
perpetuação do modo de produção capitalista. Pen-
sadores como Althusser, Bourdieu e Passeron já des-
de o século passado desmistificaram com suas análi-
ses a instituição escola como espaço de neutralidade 
e autonomia para a formação de “indivíduos plenos”, 
capazes de gerar o progresso pessoal e social. Tam-
bém, de certa forma, colocaram água fria na utopia 

da possibilidade de transformação da escola como 
possibilidade privilegiada de superação do capitalis-
mo: a escola existe para a perpetuação da ordem e 
não para sua subversão.

Por outro lado, se encaradas tais teorias como um 
diagnóstico da educação escolarizada no mundo con-
temporâneo, percebemos que elas nos abrem mais 
portas do que fecham. Reconhecer a escola pública 
como poderoso aparelho ideológico do Estado Bur-
guês é o primeiro passo para reconhecer que nesse 
sentido ela é, também, importante trincheira da luta 
de classes, espaço de disputa de discursos e contra 
discursos, assim com o são todas as instâncias e insti-
tuições da sociedade. Porque o capitalismo não é eter-
no, mas o que vem depois dele não pode ter gênese 
“espontânea” e casual, é que o debate sobre a cons-
trução de uma escola a serviço da construção de uma 
sociedade não capitalista não pode ficar para depois, 
não pode ser encarado com uma “segunda etapa”.

Nessa mesma perspectiva, não se pode pensar 
uma nova escola, menos aparelhada pelo Estado bur-
guês, sem reconstruir um saber pedagógico na con-
tramão dos pressupostos filosóficos, metodológicos 
e técnicos que neste momento norteiam o pensar 
e o fazer pedagógico a serviço desse Estado. E aqui 
cabe uma pergunta fundamental: a quem cabe esta 
tarefa? A resposta parece óbvia e simples: aos edu-
cadores comprometidos com uma educação pública 
de qualidade para os filhos das classes trabalhadoras, 
ou seja, aos profissionais da educação engajados na 
luta contra o capital.

Nem tão simples nem tão óbvio: a tarefa de re-
construir o saber pedagógico e a, partir dessa recons-
trução, a própria escola com o pressuposto de con-
tribuir para a luta do trabalho contra o capital é tarefa 
que implica o compromisso desses educadores, mas 
não apenas a partir de sua individualidade e de sua 
boa intenção de simplesmente melhorar a escola e 
com isso suas próprias condições de vida e de traba-
lho, também não é tarefa que se delega a um estrato 
especial de educadores que se recolhem à academia 
para construir pelo estudo, pesquisa e reflexão um 
conhecimento sobre a educação de modo geral ou a 
escola de forma particular. Essa é uma tarefa para o 
conjunto de educadores organizados como parte do 
conjunto da classe trabalhadora.

Por outro lado, é tarefa que, se não pode prescin-
dir do saber pedagógico constituído seja pela prática 
pedagógica conscientemente engajada na luta, seja 
pela reflexão consistente e acadêmica igualmente 
engajada, também não pode ficar restrita a esses 
estratos de construção. É preciso envolver nela ou-
tras vozes e discursos que perpassam a escola e o ato 
educativo: os trabalhadores que, mesmo não tendo 
dentro da escola a função direta de educar, fazem 
parte do processo educativo, aqueles que são o alvo 
deste processo e que por isso mesmo constroem so-
bre ele um saber, os trabalhadores que encaminham 
seus filhos à escola para que ela os ajude a ampliar 
suas perspectivas de futuro. Mas é importante res-
saltar, mais uma vez: que essas vozes e discursos 



TESES GERAIS - PÁGINA 95

não assumam tal tarefa na perspectiva dos desejos e 
anseios puramente pessoais, mas como estratos da 
classe trabalhadora comprometida com sua luta.

É a partir desta perspectiva de escola que se 
constrói como espaço de luta da classe trabalhadora 
e diante dos brutais ataques a esta classe e à escola 
que a ele se destina que propomos como pressupos-
tos de luta:

Por uma educação para além da lógica 
e do ethos capitalista. Educação não é 

mercadoria!

• Educação pública de qualidade se conquis-
ta com a valorização do trabalho do trabalhador da 
educação da rede pública. Pelo fim dos modelos ge-
renciais de organização escolar! Pelo fim da respon-
sabilização, da precarização e dos mecanismos de 
controle! Pela defesa da autonomia pedagógica!

• A luta contra a redução dos direitos não pode 
deixar nenhum direito de fora. Contra as reformas 
de Temer, o ajuste fiscal e os pacotes de redução de 
direitos e salários em tramitação no estado e muni-
cípios!

• Pelo aumento do investimento estatal na edu-
cação pública! Por escolas com infraestrutura e con-
dições dignas de funcionamento! 

• Pela universalização da educação pública, gra-
tuita, laica, autônoma, democrática e de qualidade! 

Pelo não fechamento de escolas! Pelo fim da su-
perlotação de turmas! Por uma reorganização do 
ensino médio que atenda aos interesses da classe 
trabalhadora!

• Pela revogação das Resoluções Seeduc 5531, 
5532 e 5533.

• Por concurso público para provimento de todas 
as funções no âmbito da educação pública! Pelo fim 
dos regimes de contratação precarizantes! Concur-
so público para secretaria escolar já! Pelo não lança-
mento de notas no Conexão e outros sistemas!

• Defendemos a via do concurso público para o 
provimento de quaisquer cargos no serviço público, 
mas defendemos acima de tudo os trabalhadores, 
seja qual for o seu regime jurídico. Pela sindicaliza-
ção dos professores contratados e dos trabalhadores 
terceirizados!

• Pelo fim da divisão perversa entre ativos e “ina-
tivos”. Pelo pagamento de aposentadorias e pensões 
junto com os profissionais da ativa!

• Por um piso nacional equivalente ao salário mí-
nimo do DIEESE! 

• Reposição salarial! 1/3 para planejamento de 
acordo com a legislação oficial! Pagamento no se-
gundo dia útil!

• Como sindicato que congrega trabalhadores da 
educação, entendemos que o SEPE precisa tornar-
-se também um espaço de reflexão, debate e forma-
ção destes trabalhadores para a luta que se anuncia 
no interior e no chão da escola. É urgente que nos 
proponhamos a tarefa de gestar uma realmente nova 
concepção de escola que possa se contrapor ao avan-

ço do capital sobre o saber que produzimos. Por isso, 
propomos a organização de uma ampla Conferência 
para que possamos discutir entre nós e com as orga-
nizações progressistas vinculadas à educação as ba-
ses de uma Escola sem Mordaça e livre da gerência 
do capital e de toda forma de opressão.

Balanço das greves, concepção sindical,  
reorganização do SEPE e plano de lutas

Diante dos desafios que nos cercam, nossa cate-
goria tem lutado, seja no conjunto da rede estadual, 
seja nos muitos municípios onde o SEPE está orga-
nizado em seus núcleos. Algumas das greves mais 
longas e significativas da história de nosso sindicato 
ocorreram nos últimos anos, com destaque para as 
massivas greves da rede municipal do Rio de Janei-
ro, de 2013, e da rede estadual, de 2016. Já a difícil 
Greve Unificada de 2014 esgarçou nossos limites. 
Os balanços desses movimentos variam entre nós, 
mas não há muita discordância sobre o potencial e 
a abrangência desses movimentos, assim como as 
suas relações profundas com as conjunturas desses 
anos movimentados.

Em 2013, o levante da rede municipal, depois 
de 20 anos sem greve, mostrou uma categoria mui-
to disposta a lutar contra o projeto de controle da 
Educação implementado pela prefeitura de Eduar-
do Paes. Ocorrendo no segundo semestre do ano 
que agitou o país, foi um exemplo de como havia 
possibilidade de construção de um projeto contra-
-hegemônico a partir do grito das ruas. Essa greve 
foi bem peculiar não só pelo tamanho, por ter im-
pulsionado milhares de trabalhadores/as da educa-
ção às ruas depois de um longo período de refluxo 
no movimento, mas também por ter ultrapassado 
o viés econômico-corporativo tão característico dos 
movimentos grevistas. Além de melhoria salarial e 
plano de carreira, fez exigências pedagógicas que 
se chocavam frontalmente com o projeto empresa-
rial de educação, que tentou restringir o fazer pe-
dagógico à aplicação de apostilas da rede e dos ma-
teriais e metodologias comprados das fundações 
privadas, com o intuito de obter bons resultados 
nas avaliações externas. A defesa da pauta peda-
gógica foi fundamental para o movimento. Não era 
uma questão menor, e isso a Direção não conseguiu 
entender e desperdiçou. Após a primeira negocia-
ção com o prefeito, a direção majoritariamente de-
fendeu o final da greve, não tendo sucesso; a maior 
parte da base da categoria votou pela continuidade 
da greve, independente do posicionamento da di-
reção do seu sindicato, por conta da pauta pedagó-
gica. No entanto, nesse momento de diferença em 
relação à continuidade da greve, a direção, majori-
tariamente, buscava mais suspender a greve que 
potencializá-la, chegando ao absurdo de termos 
três assembleias em uma única semana. Era nítido 
que a direção preferia apostar na negociação com 
Paes do que na organização e na pressão de nossa 
categoria sobre o governo. A greve acabou sendo 

suspensa, porém, como o plano encaminhado por 
Paes à Câmara dos Vereadores não contemplava a 
maior parte da categoria, somente os 40hs, o retor-
no da greve foi inevitável. E mais uma vez a catego-
ria mostrou muita disposição de luta, tendo como 
ápice a ocupação da Câmara. Porém, a repressão do 
governo, a  não aposta da direção do sindicato no 
diálogo com os movimentos sociais que apoiavam e 
se incorporavam  a nossa luta, vide a manifestação 
no dia 15 de outubro que lotou as ruas do Rio de 
Janeiro e o recuo diante da audiência no STF e nas 
assembleias divididas limitou a vitória política da 
greve e distanciou parte significativa da categoria 
do sindicato.

Dividido, o SEPE entrou na Greve Unificada da 
Educação das duas redes em 2014 talvez fadado ao 
sufocamento pela Copa do Mundo e pela repres-
são dos governos PT/PMDB, mas também por sua 
própria crise interna. Isso, é claro, passou longe das 
avaliações das correntes da Direção e dos diversos 
setores das bases, quase unânimes na deflagração 
da greve, pouco depois de nosso XIV Congresso. 
Com as dificuldades de mobilização, com o novo 
golpe de Fux autorizando descontos, que viriam a 
ser massacrantes para a rede municipal do Rio, e 
com o desmonte da greve pela mesma Direção que 
a tinha convocado, e que passou a deslegitimar seu 
Comando de Greve, o movimento acabou encerrado 
em assembleias manobradas e implodidas. Mesmo 
tendo-se conquistado reajuste para a rede estadual, 
a derrota política se impôs, resultado da ação do con-
junto da Direção contra os setores de oposição das 
bases das duas redes. Falsas dicotomias, como ‘greve 
de vanguarda’ X ‘greve de massas’, ou a ideia de que 
havia o objetivo de destruir o sindicato, foram am-
plamente usadas pelas mesmas correntes que de-
sarmaram a Greve Unificada contra justamente os 
setores mais combativos do movimento. Em meio à 
conjuntura que já traçamos, o conjunto do sindicato 
se partia, o que se expressou na eleição com 8 chapas 
para a Direção do SEPE em 2015.

O aperto da conjuntura estadual na virada entre 
2015 e 2016 acarretou um novo levante da Educa-
ção; também a greve de 2016 da rede estadual foi 
um movimento massivo, se espalhando por todo o 
estado, reagindo aos ataques do governo Pezão já no 
seu início. Pode ter sido a maior greve da rede, e pelo 
tamanho do ataque, proporcionou a unificação dos 
servidores, que o próprio SEPE começou a articular 
ainda em 2015. Iniciada no início de março de 2016, 
junto com a greve da FAETEC e da UERJ, poderia 
ter se tornado uma Greve Unificada de maior ex-
pressão. Com o rebento das ocupações estudantis 
em quase cem escolas a greve ganhou peso e, diante 
das dificuldades financeiras do governo, conseguiu 
arrancar vitórias políticas muito significativas, como 
as eleições para direção e redução de carga horária 
sem redução de salário para funcionários técnico-
-administrativos. No entanto, como já descrito aci-
ma, a falta de uma direção clara não permitiu uma 
maior confiança do conjunto da categoria, e a divisão 
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entre as correntes em temas que iam das táticas da 
greve às propostas novas de reposição de aulas com 
suspensão do calendário fazia com que tudo viras-
se mais combustível para a disputa política. E nova-
mente o Comando de Greve foi deslegitimado, não 
por toda a Direção, mas através do Conselho Deli-
berativo. A fragmentação da Direção no pós-greve, 
a aposta dos setores próximos ao PT no MUSPE, e 
a nova onda de ataques do governo trouxeram ain-
da algum movimento no fim de 2016, mas as muitas 
possibilidades de ganhos da greve começaram a ser 
desmontadas pela SEEDUC, sob o mando de Vag-
ner Victer. Era o início do processo de ataques que 
viriam a se intensificar até hoje.

2013 e 2016 foram dois movimentos emblemáti-
cos porque, além de massivos, resultaram em vitó-
rias políticas parciais, logo percebidas pela categoria 
como derrotas. No caso da rede municipal, o desastre 
do fim da greve de 2014, e a falta de política da Dire-
ção para a rede, levou a categoria à mesma desmobi-
lização de antes de 2013. No caso da rede estadual, 
ao longo da própria greve já começaram as diferenças 
internas, tornando-se clara a falta de uma direção po-
lítica para a categoria e novamente do desmonte de 
uma greve. Falta de direção que acaba se refletindo 
também na falta de uma linha para as diversas gre-
ves municipais que se passaram, inclusive a da rede 
municipal de Cabo Frio, a mais longa na história do 
SEPE; mesmo vendo o mesmo ataque, que se iniciou 
no estado, chegar aos municípios, não se consegue 
estabelecer uma política unificada como respos-
ta. Talvez 2014 tenha sido ainda mais emblemático, 
afinal. Pelas muitas disputas e falta de formulação, 
diante de uma conjuntura tão complexa, saímos mais 
derrotados do que nunca. E a partir de então ficou 
óbvio que o ‘discurso da unidade’ é, para muitas cor-
rentes, mais um totem do que uma tática – fala-se 
na unificação de todas categorias, correntes, centrais, 
mas falar na reunificação das redes municipal e esta-
dual, isso não pode.

Nós entendemos que a falta de uma resposta con-
tundente aos ataques não é resultado simplesmente 
de uma crise de direção em nosso sindicato. De fato, 
talvez desde o início dos governos no PT em 2003, 
como grande parte do movimento social brasileiro, 
o SEPE se viu dividido em múltiplas tendências; a 
emergência dos movimentos de 2013 colocaram ain-
da mais um desafio às direções, em meio à revolta das 
bases em outros sindicatos, e ao invés de se investir 
na incorporação de novos militantes, se fez o opos-
to, fechando-se as portas do sindicato para quem era 
novo no movimento. Mas mesmo assim, não foram 
só as divisões e a mediocridade de nossas esquerdas 
no sindicato que nos levaram à paralisia. A nossa pró-
pria forma de organização tem nos levado à paralisia.

Criticamos tanto a organização do Estado, mas 
de certa forma reproduzimos a mesma organização 
no nosso sindicato, pelas vias da ‘democracia repre-
sentativa’. Supõe-se que as eleições para a Direção 
representem a vontade da categoria militante e essa 
direção, na sua pluralidade garantida pela propor-

cionalidade, dê a linha e toque a luta política por si 
só. Na prática, alguns setores nas direções vinham 
conseguindo, através de negociações com governos, 
ganhos parciais e individuais, mantendo esse apoio 
político praticamente como troca de favores com 
suas bases, revertendo em votos nas eleições do sin-
dicato. No limite, o sindicato é visto por essas bases 
como um prestador de serviços, uma inversão de 
concepção de movimento social que defendemos. 
Mas, assim como a conciliação de classes encontrou 
seus limites com a crise do capitalismo, esse modelo 
de sindicalismo de resultados entrou em crise, como 
estamos vendo nesse exato momento. As negocia-
ções têm limites, e disso a classe trabalhadora tem 
que ser alertada.

O debate sobre concepção sindical muitas ve-
zes se reduz às diferenças entre majoritariedade e 
proporcionalidade para as eleições de Direção, sem 
qualquer aprofundamento. Nós entendemos que, 
no atual modelo, a proporcionalidade garante mais 
democracia interna no nosso sindicato, mas acha-
mos que esse debate vai muito além das formas de 
eleição de direções. Temos que debater as formas de 
participação das bases no sindicato que superem a 
lógica da representação e da prestação de serviços. 
No Congresso de 2014, foram aprovadas uma série 
de medidas para a desburocratização do SEPE, 
como o limite de dois mandatos consecutivos para 
as eleições de Direção. Defendemos a manutenção 
dessas medidas e o aprofundamento das mudan-
ças da organização do SEPE e de nosso estatuto.

Por outro lado, também como forma de superar 
o ‘novo velho sindicalismo’, é preciso romper com 
as demais exclusões hierárquicas nas esquerdas 
(de mulheres, negras e negros, LGBT’s) e tocar 
efetivamente políticas contra as demais formas de 
opressão. A exploração e alienação no capitalismo 
também se sustenta no machismo, racismo, lgb-
tfobia, muito presentes em nossa sociedade e tam-
bém no nosso sindicato. Nesse sentido, é muito 
interessante notar como o expressivo movimento 
de ocupação de escolas, que tomou diversos es-
tados do Brasil nos últimos anos, apontava tanto 
para a renovação das práticas, valorizando a auto-
-organização e horizontalidade, quanto para essas 
demais pautas. Já a sua reação, o movimento deso-
cupa, atiçado pelo Estado, por sua vez, representa-
va a mesma ameaça reacionária na polarização que 
vivemos e que enfrentamos.

Assim, tendo em vista nossa análise da conjun-
tura mais geral e da política de desmonte da Escola 
Pública, da necessidade da nossa organização para 
a luta em termos classistas, seguem algumas pro-
postas de mudança em nosso sindicato que seriam 
fundamentais para superar os desafios que estão à 
nossa frente. Ainda não são a necessária revolução na 
nossa organização, mas podem ajudar a impulsionar 
o SEPE nesse sentido.

• Os espaços de maior democracia sem a lógi-
ca da representação, como Assembleias, devem ser 

priorizados, de modo que a execução das decisões 
da categoria incorpore membros da base e aglutine 
de maneira plural e colegiada os dirigentes do SEPE 
Central, Núcleos e Regionais em Grupos de Traba-
lho e/ou Comissões de Trabalho.

• Assim como existem os coletivos de Funcio-
nários e Aposentados, devem ser criados coletivos 
abertos à base vinculados a todas as demais secreta-
rias da direção do SEPE.

• Deve haver um Congresso por gestão (a cada 
três anos), e as Conferências devem ser, no mínimo, 
anuais, incluindo no ano eleitoral do SEPE e no ano 
do Congresso do SEPE.

• A lógica da ‘representação’ deve mudar para 
‘participação’, o papel dos representantes de escola 
deve ser repensado para a formação de núcleos nas 
escolas. As suas funções devem estar definidas no 
Estatuto. E para que essas pessoas não fiquem isola-
das nas escolas com menos de 75 trabalhadores (na 
forma atual é 1 a cada 50 e fração de 25) deve haver 
um mínimo de 2 por escola, seguindo a forma atual 
para escolas maiores.

• O Conselho Deliberativo deve ser reformulado 
para manter seu caráter original de instância supe-
rior à Direção, com periodicidade mensal, tendo ga-
rantida a participação de conselheiros de base, sem 
a possibilidade de Direções locais impedirem suas 
eleições. Todo Núcleo e toda Regional deverá, esta-
tutariamente, possuir o seu Conselho de Represen-
tantes, com poderes estatutários de decisão análo-
gos para o Núcleo ou Regional como é para o SEPE 
Central. 

• É fundamental instaurar no nosso Estatuto o 
Comando de Greve. Este deve substituir o Conselho 
Deliberativo durante o período da greve, com nova 
eleição de membros, sendo responsável por todas as 
decisões políticas da rede em greve até a sua con-
clusão.

• Nas mesas de negociação, deve haver sempre 
representantes de base eleitos nas assembleias das 
redes e componentes dos Comandos de Greve.

• Deve ser instaurada nesse Congresso uma co-
missão para elaborar um projeto da Escola de For-
mação Política e Sindical, já aprovada em resoluções 
de congressos passados, a ser efetivamente apre-
ciado por uma Conferência de Educação em 2018, 
e que seja incorporada como espaço de organização 
do SEPE em seu Estatuto.

• Defendemos uma mudança na cultura da ar-
recadação de recursos, passando aos poucos para 
formas de boletamento ou combinação do descon-
to consignado em folha direto com os bancos, ou 
outras possibilidades que evitem a vulnerabilidade 
frente aos governos.

• As nominatas de Núcleos e Regionais devem 
conter ao menos duas coordenações-gerais e duas 
tesourarias. Núcleos e Regionais deverão, obriga-
toriamente, elaborar regimentos locais com plena 
autonomia, nos limites do Estatuto do SEPE, em 
diálogo com instâncias de base, como conselhos de 
representantes e/ou assembleias locais unificadas.
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Esta tese foi elaborada pelo coletivo Ocupação 
Sindical com o apoio e as contribuições de 
militantes independentes e de membros da 
Nova Organização Socialista (NOS) e do 
Movimento por uma Alternativa Independente 
e Socialista (#MAIS)

Belford Roxo 
Giovanna de Abreu Antonaci (Ocupação 
Sindical)
Pedro Mara
Washington Pio Vaz dos Santos

Búzios 
Cintia Pereira dos S. Machado 
Érica Elaine Xavier de Alvarenga 
Martha Regina Pessôa Côrtes 
Monica Almeida Gama (Ocupação Sindical)

Cabo Frio 
Alex Castanho Vieira
Ana Cristina Ramos dos Santos
Bruno Leite dos Santos
Cíntia Magalhães dos Reis
Cláudia Thereza Machado Felipe da Silva
Deilton Cesar Dias Guimarães
Denize Alvarenga de Azevedo (Ocupação 
Sindical)
Joaquim Pedro Machado
Josiney Vianna Pereira
Leandro Santos (#MAIS)
Leonardo Lopes da Silva
Maria Helena Marinho da Silva
Narcisa Maria da conceição
Rafael Moreira Salavessa
Renata de Melo Tavares (Ocupação Sindical)
Sabrina Amorim Maciel Merces
Sinéa Barbosa de Oliveira

Casimiro de Abreu
Paulo Mendes 

Duque de Caxias 
Alessandra Cristine Cezar Segura Assis Silveira
Cristina Medeiros Reis 
Danilo Santana Porcari
Josiane Peçanha Souza 
Marcela Almeida (Ocupação Sindical e NOS)
Mariana Gomes Martins Magaldi da Silva 
Priscila Alves Barros Ferreira 
Washington Pinheiro

Assinam essa tese:
Itaboraí
Cláudia Pessi Teixeira
Tiago Samuel Silva da Paz

Japeri
Flavia de Souza

Macaé
Ana Paula Soares Muniz
Juliana Elianay Olimpio de Abreu Pires 
Wesley Rodrigues de Carvalho (NOS)

Niterói
Andréa Peçanha (#MAIS)
Carla Martins
Danielle Sampaio (#MAIS) 
Deise Duraes
Denise Victorino
Deusa Volpi 
Diogo Oliveira (#MAIS)
Elenice Ambrósio
Eliane Souza Peçanha (Ocupação Sindical)
Eliete Lerípio, Dedé
Ieda Alcântara
Joao Paulo de Oliveira 
Joelma de Souza Azevedo 
Leonardo Carneiro da Cunha
Ludmila Gama Pereira (Ocupação Sindical e 
NOS)
Luís Cláudio de Almeida (Ocupação Sindical)
Luiza Leite (#MAIS)
Maura Theresa de Oliveira 
Maxwel dos Santos Narciso
Oraide Peixoto
Paula Cristina Rebel
Pedro Cassiano (NOS)
Reginaldo Costa (#MAIS)
Rosilane Fernandes
Rudá Perini
Samuel Barreto
Sidnea Thomaz
Sirtes Carvalho de Castro 
Sol Costa (#MAIS)
Tânia Sena
Vera Lucia Tuler
Zé Roberto de Oliveira

Nova Friburgo
Leonardo de Abreu Voigt
Mariana Coelho Torres

Nova Iguaçu 

Bruno Bentolila 
Eliane Maria Galvão Cezar Bonfim

Petrópolis
Renan Soares

Queimados
Thiago Felipe da Silva Laurindo (Ocupação 
Sindical)

Rio de Janeiro 
Amanda Cristine Cézar Segura (Ocupação 
Sindical)
Antonio Pinheiro 
Bruno Norbbert (Ocupação Sindical)
Carlos José Galvão Corrêa 
Cecília dos Santos Monteiro (Ocupação 
Sindical)
Douglas Luddens 
Eduardo Mariani 
Fábio de Barros Pereira 
Fabíola da Silva Camargo
Flavia Maia Cerqueira Rodrigues
Hugo Villa Maior 
Jorge Willian da Costa Lino (Ocupação 
Sindical)
Juan Ibañez (Ocupação Sindical e NOS)
Juliana Lessa Vieira (NOS)
Lenir Jane Maria Rodrigues
Lilian de Souza Lima Matias (NOS)
Lucas Hippolito von der Weid (Ocupação 
Sindical e NOS)
Marcele Augusta Padilha Monteiro Rocha 
Marcello da Silva Teixeira (Ocupação Sindical)
Maria de Fátima Marques Gelmini 
Rafael Vilardo (#MAIS)
Rejane Carolina Hoelever (NOS)
Roberto Mansilla (Ocupação Sindical e NOS)
Silvana de Queiroz Nery Mesquita 
Stefanini Rodrigues 
Suraia El-Kaddoum Trajtenberg (Ocupação 
Sindical)
Valéria de Moraes (Ocupação Sindical)
Valesca Jacob de Oliveira (NOS)

São Gonçalo
Gabriel Arbex (NOS)
Tanit Rabiega Freitas de Souza

São Pedro d’Aldeia
Adriano de Azevedo Vaz 
Daniel de Oliveira Gomes

• É necessário ter a garantia de reuniões perió-
dicas e alguma resolução que garanta a toda pessoa 
na direção ter as condições para realizar suas tarefas 
e políticas.

• As suplências nas instâncias do SEPE devem 
ser vinculadas às chapas, mas no caso de uma vacân-

cia e da chapa não poder (ou não querer) ocupar a 
vaga, ela deve ser redistribuída entre as demais cha-
pas segundo o a proporcionalidade.

• Defendemos que o Conselho Fiscal continue 
a ser eleito nos Congressos, e que caso o Congresso 
não o eleja, que seja convocada uma assembleia es-

tatutária para tanto.
• Defendemos a instauração de uma Comissão 

de Ética, que também deve ser eleita no Congresso, 
responsável pelo tratamento de casos de desvios po-
líticos, perseguições políticas, assédio moral e casos 
de opressões.
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Tese15
Novos Tempos 
para o SEPE

SEPE/RJ- 40 anos de lutas e resistência em defesa de uma 
educação pública, gratuita, democrática e de qualidade!

“Nunca sabemos os resultados que virão na 
nossa ação, mas se não fizermos nada, não existiria 

resultado.” Gandhi

APRESENTAÇÃO

O SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de 
Educação), entidade que representa todos profis-
sionais da área de ensino em nosso estado completa 
seus quarenta anos de existência. Um sindicato que 
com o passar do tempo, enfrentou diversos governos 
e ataques contra a classe trabalhadora, mas mante-
ve-se firme na luta em defesa de nossa categoria e na 
representação da classe que em cada escola, em cada 
aula e a cada dia constrói o pilar de nossa sociedade e 
de nossos sonhos que é a educação!

No decorrer desses quarentas anos tivemos mui-
tas vitórias e sim também tivemos derrotas, enfren-
tamos o capitalismo, as politicas neoliberais, tivemos 
muita resistência e fomos ás ruas contra governos 
que não entendiam o verdadeiro papel transforma-
dor que uma escola tem. Nesse congresso, instân-
cia máxima de nossa entidade e que está celebrando 
quatro décadas de existência, precisamos sair prepa-
rados para as diversas lutas e desafios que teremos 
em nossa jornada.

Organizar e preparar a categoria para lutar contra 
as reformas previdenciária e trabalhista, que visam 
única e exclusivamente retirar direitos, derrotar a 
política desastrosa da SEEDUC em fechar escolas 
e promover uma série de barbáries na rede, prepa-
rar as redes municipais que sofrem com diversas 
questões em cada cidade do Rio de Janeiro, são ta-
refas fundamentais que esse congresso precisa fa-
zer.  Vivemos um momento de muita dificuldade, 
ataques e de muita turbulência no cenário politico 
do país e querem jogar na nossa conta o pagamento 

de gestões desastrosas, fraudes e esquemas que só 
serviram para alimentar a fome de poder de muitos, 
deixando a classe trabalhadora em segundo plano.

Que esse congresso do SEPE possa ser instru-
mento de luta e esperança para cada professor, e 
professora para cada funcionário e funcionária e para 
todos aqueles que acreditam na educação pública e 
na escola como alavanca para uma nova sociedade, 
que seja justa, humana, igualitária e fraterna. Nossa 
homenagem especial para todos aposentados e apo-
sentadas, que têm papel destacado e fundamental 
na historia desse sindicato e que hoje são o principal 
alvo dos governos, enfrentando atrasos de salários e 
um descaso total.

Queremos novos tempos para nossa sociedade, 
onde o povo possa realmente participar das decisões 
e do destino do nosso país, queremos novos tempos 
para nosso sindicato, onde o mesmo possa estar cada 
vez mais preparado, atuante e dentro de casa escola.

Que possamos sair desse congresso com as men-
tes esclarecidas, com o coração forte e esperançoso e 
que nosso sangue esteja repleto de vontade de lutar 
e não permitir a retirada de diretos e barrar todos os 
ataques para com a classe trabalhadora!

Que venham mais quarenta anos de lutas e 
conquistas para a classe trabalhadora!

 
QUEM SOMOS

“Nossas vidas começam a terminar no dia em 
que permanecemos em silencio sobre as coisas que 

importam.” Martin Luther King

 Somos o Coletivo Novos Tempos para o 
SEPE, movimento formado por profissionais de 
educação de diversas cidades e escolas. A ideia de 
defender a educação pública, de pensar formas de 

melhor organizar nosso sindicato e fazer o SEPE 
cada vez mais presente nas escolas nos uniu em tor-
no desse coletivo. Acreditamos que somente com a 
ampla participação da categoria nos espaços de nos-
sa entidade, garantindo cada vez mais representati-
vidade poderá garantir vitorias para a classe trabalha-
dora e para os profissionais de educação.

O SEPE é um sindicato unificado, que represen-
ta ativos e aposentados, professores e funcionários 
e o mesmo precisa estar preparado para os gigantes 
desafios que a atual conjuntura nos coloca. Acima de 
tudo, queremos o SEPE dentro de cada escola e lado 
a lado para com nossa categoria.

 
CONJUNTURA

Sonha e serás livre de espírito... luta e serás livre 
na vida.

Che Guevara

O que caracteriza a conjuntura mundial nos úl-
timos anos é a crise econômica, financeira, social, 
política, ambiental e energética. Frente à crise traba-
lhadores/trabalhadoras, juventude e o povo em geral 
vão à luta. Os governos adotam mecanismos e ins-
trumentos os mais diversos e, para manter os lucros 
dos capitalistas socorrem bancos e grandes empre-
sas e bancos com o dinheiro público. 

Dinheiro que, muitas vezes, é usado para promo-
ver demissões em massa como temos visto em Nos-
sa América e nos últimos anos até mesmo nos países 
europeus, os quais fomentam e sustentam seu de-
senvolvimento e o seu “estado de bem estar social”, 
às custas dos saques, da exploração e da dominação 
sobre os povos dos demais continentes, em especial 
América Latina e África.

Neste quadro de dificuldades, cansaço, descrédi-
to, indignação, pelo qual passam os povos em todo 
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o mundo, além da mobilização e reação popular, 
sobressaem a questão da dívida pública e a ação da 
direita, disputando até nas ruas, ancorada nos meios 
de comunicação, sem abrir mão dos seus métodos 
históricos: a repressão violenta, a criminalização 
e judicialização dos movimentos sociais. Estudos 
comprovam que há uma concentração de poder e 
de propriedade do sistema bancário mundial: dos 
43.000 maiores negócios do mundo, 40% está con-
centrado nas mãos de 147 instituições altamente 
conectadas entre si, as quais 
pertencem a umas 50 entidades 
financeiras.

Ou seja, há um domínio 
econômico e político do setor 
financeiro sobre os países, que 
tem se consolidado através do 
financiamento de ditaduras mi-
litares, campanhas eleitorais, 
favorecimento da mídia e tem 
levado a modificações drásticas 
nas legislações e nas estruturas 
de poder nos diversos países, de 
acordo com os interesses do se-
tor privado. Este sistema tem provocado crise atrás 
de crise, quebras, fraudes, as quais são assumidas 
pelos Estados Nacionais sem contrapartida alguma, 
elevando as dívidas públicas a cifras exorbitantes.

Dívidas estas que não param de crescer, graças 
aos altos custos das mesmas e às regras abusivas im-
postas e alteradas unilateralmente por organismos 
internacionais. Dívidas ilegais, ilegítimas, imorais, 
que asfixiam cada vez mais países, estados e muni-
cípios. Os ajustes fiscais, cortes no orçamento são 
para isso: pagamento de juros e “amortizações” de 
uma dívida que consome quase metade de tudo que 
o Brasil arrecada todo ano e que o povo não tem o di-
reito sequer de saber quem são os credores, porque 
estes estão protegidos pelo sigilo bancário.

Em 2016 a dívida consumiu 43,94% do gasto fe-
deral. Até julho/2017, somando-se apenas os juros 
estimados no primeiro semestre (cerca de R$ 270 
bilhões) mais a cobertura de parte dos prejuízos do 
BC em 2016 (R$ 113 bilhões), já são R$ 383 bilhões 
de gastos com a dívida pública, sem contar as “amor-
tizações” (pagamento do principal). As maiores víti-
mas deste sistema são as mulheres pois as políticas 
sociais na prática, inexistem; os povos originários, 
abandonados à própria sorte e vitimados pelos gran-
des projetos que destroem o meio ambiente, suas 
terras e o seu território; a juventude, especialmente 
negra, que sem perspectivas, lançada ao desempre-
go e à marginalidade, é submetida a uma verdadeira 
faxina étnica. As saídas pela direita só aprofundam as 
desigualdades, discriminação e violência! Exemplos 
não faltam!

Na Argentina, logo que assumiu, o presidente 
Macri propôs pagar a fundos abutres 400% a mais 
do que o valor negociado com os governos anterio-
res. Tais fundos financeiros atuam como ave de rapi-
na, comprando dívidas de países quebrados a preços 

muito baixos. Em seguida recorrem à Justiça para 
serem reembolsados pelo valor total das mesmas 
e assim, obterem lucros exorbitantes. Estimativas 
da Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (CEPAL), de março/ 2016 indicavam que 
a pobreza tinha aumentado e atingia possivelmente 
175 milhões de pessoas – 29,2% da população total 
da região; sendo que destas, 75 milhões viviam em 
situação de indigência. A situação é bastante difícil 
também para a pessoa idosa: na América Latina e 

no Caribe vivem cerca de 8% 
dos idosos e idosos e a projeção 
é de que este percentual atinja 
22,5% em 2050, quando o Brasil 
atingirá cerca 2 bilhões de pes-
soas com mais de 60 anos.

Além disso, a América La-
tina é a região mais perigosa 
para os defensores e defensoras 
do meio ambiente, registrando 
60% das mortes em 2016, ano 
mais sangrento da história para 
os defensores das terras; sendo 
que com 49 mortes, o Brasil é o 

mais fatal (noticias.uol). Cerca de 40% das vítimas 
são indígenas e os assassinatos estão relacionados 
com projetos de mineração, agrícolas e hidroelétri-
cas. Já na Europa, além da desumanidade perma-
nente para com vítimas dos conflitos financiados por 
seus países e pelos Estados Unidos, que continuam 
morrendo sem terem onde aportar, ressalta-se o que 
ocorreu com a Grécia por conta do pagamento dos 
juros da dívida pública naquele país: congelamento 
de salários, desemprego em massa deixando cerca 
de 70% dos jovens desempregados e sem qualquer 
perspectiva, aposentadorias e fundos previdenciários 
quebrados, desagregação social aumentando o índi-
ce de suicídio.

O esquema financeiro localizado em Luxem-
burgo não perdoa o povo, pois criado por imposição 
do FMI abocanhou cerca de 440 bilhões de euros e 
quase dobrou no ano seguinte. A mesma receita está 
acontecendo no Brasil com a criação de empresas 
estatais não dependentes, que emitem debêntures/
papéis financeiros com garantia dada pelo ente da 
federação que a cria, o qual assume as dívidas e os 
lucros beneficiam os investidores privilegiados, con-
forme denunciado pela Auditoria Cidadã da Dívida. 
A eleição de Trump e o seu governo demonstram o 
avanço do caráter destrutivo do capital sobre o mun-
do do trabalho, sobre o meio ambiente e sobre os 
direitos humanos fundamentais. Mas, a despeito da 
vitória de Trump nos EUA e de Macron na França, as 
campanhas eleitorais têm demonstrado que há es-
paço e muito boa aceitação para as ideias e programa 
de esquerda nas diversas partes do mundo.

E países resistem e ousam trilhar caminhos de-
finidos pelo seu povo, de forma soberana, aprenden-
do com os seus erros, enfrentando suas enormes 
dificuldades e o imperialismo. Somos solidários 
aos povos em luta, em especial ao povo palestino, 

cubano e venezuelano. A Venezuela vive momentos 
dramáticos. Expressamos total solidariedade ao seu 
povo guerreiro que continua em luta por uma Pátria 
Livre. Somos contra a intervenção dos exércitos es-
trangeiros e a influência nefasta dos Estados Unidos 
da América nesse país irmão, pois caberá ao povo de-
cidir sobre os seus rumos.

Já no Brasil a situação piora a cada dia para a 
classe trabalhadora. O governo Temer visa atacar 
direitos e acabar com conquistas históricas. Desde 
o impeachment de Dilma Rousseff, o atual governo 
assumiu com uma logica reformista, de redução de 
gastos e de privilegiar os grandes banqueiros inter-
nacionais e fazer do superávit primário meta prin-
cipal do governo. Para isso, vale qualquer coisa e 
diversos projetos tramitam nas esferas federais para 
programar tal lógica.  

Começa com o congelamento por vinte anos dos 
gastos públicos e um dito teto, que vai atingir so-
mente os salários do funcionalismo e acabar com o 
concurso público. 

Recentemente o governo discute mais um pro-
grama de demissão voluntária, visando reduzir ainda 
mais o quadro de servidores federais. Essa redução 
atinge somente investimentos em saúde, educa-
ção e etc, mas não chega às emendas parlamenta-
res dos deputados federais, que tiveram milhões de 
reais liberados na véspera da votação do parecer da 
comissão de constituição e justiça da Câmara dos 
Deputados  contra Temer, que foi arquivado por um 
parlamento que em sua grande parte não representa 
o povo brasileiro. Temer e sua base privilegiam a ló-
gica do “toma lá, dá cá´”, deixando suas negociatas 
secretas acima de qualquer outra questão.

O acordo nefasto segue sendo costurado em Bra-
sília, visando “salvar” Temer, Aécio Neves e vários 
envolvidos nos diversos esquemas de pagamento de 
propinas e corrupção, reveladas após diversas dele-
ções premiadas, em especial das da Odebrecht e da 
JBS. Um governo que tem a reprovação da grande 
maioria do povo brasileiro e atolado em uma gigante 
poça de corrupção, não pode continuar. A campa-
nha pelo Fora Temer, tem que estar na ordem 
do dia de toda nossa categoria.

Em 2016 foram inúmeras manifestações políti-
cas, com destaque para as Ocupações das Escolas 
em todo o país, uma extraordinária lição dada pela 
juventude estudantil, secundarista e universitária. 
As batalhas travadas em 2016 contribuíram para o 
fortalecimento da luta, que culminou com as impor-
tantes manifestações pelo país afora nos dias 08, 15 
e 31 de março e 28 de abril, a maior Greve Geral já 
realizada no país, que fez com que a consigna “28 de 
Abril Vamos Parar o Brasil” se concretizasse. Num 
crescente, veio o Ocupa Brasília, com mais de 120 
mil lutadore/as ocupando a Esplanada dos Minis-
térios e enfrentando o maior aparato de violência já 
utilizado pelo Estado contra uma manifestação. 

Vale ressaltar que tanto no 28 de abril, quanto no 
Ocupa Brasília, na prática as bases forçaram as dire-
ções e/ou passaram por cima das mesmas, lutando 

Que possamos sair desse 
congresso com as mentes 

esclarecidas, com o coração 
forte e esperançoso e que 

nosso sangue esteja repleto 
de vontade de lutar e não 

permitir a retirada de diretos 
e barrar todos os ataques para 

com a classe trabalhadora!
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não só contra as reformas, a terceirização, o desem-
prego, mas pelo Fora Temer, bandeiras que unifi-
caram os diversos setores. O recuo anunciado das 
centrais sindicais (exceto a CSP Conlutas), explici-
tado no cartaz divulgado, citando apenas a jornada de 
lutas, fez com que a Greve Geral do dia 30 de Junho 
perdesse força no momento em que se precisava de 
uma verdadeira Greve Geral para barrar a reforma 
trabalhista e fortalecer a luta pelo Fora Temer.

As reações do povo estão em curso e é preciso 
que aconteçam de forma organizada. Urge construir 
uma real alternativa de poder, com um programa 
radical de reformas estruturais em favor do povo: 
reforma do sistema bancário e política de expor-
tação vinculada aos interesses nacionais e não das 
multinacionais que expropriam nossas riquezas; re-
forma do sistema penal, política de pleno emprego, 
recuperação do SUS e de um sistema educacional 
contrário a sua mercantilização; pela auditoria da 
dívida, com participação popular; reforma agrária, 
demarcação das terras indígenas, pela produção dos 
alimentos saudáveis, com investimentos na agricul-
tura familiar que alimenta as cidades e não no agro-
negócio, com garantia de moradia digna para todos 
os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da ci-
dade; uma política real de distribuição das riquezas 
para acabar com as imensas desigualdades sociais; 
fim do monopólio dos meios de comunicação, taxa-
ção das grandes fortunas, barrar os projetos de lei e 
propostas de emendas constitucionais que retiram 
direitos e anular as que foram aprovadas; fim dos in-
vestimentos, isenções, desonerações e anistia fiscal 
para os poderosos e com os absurdos subsídios para 
multinacionais, grandes empresários, banqueiros e 
latifundiários. 

Seguindo a mesma logicado governo federal, o 
PMDB de Pezão ataca direitos dos trabalhadores e 
enxerga no funcionalismo público, seu alvo princi-
pal. Antecessor do atual governo, Sérgio Cabral (que 
sonhava em ser presidente) está preso, após as des-
cobertas de diversos esquemas que envolviam obras 
e pagamento de propinas em diversas secretarias e 
que articulou uma vasta rede de corrupção que fez 
quebrar o Estado do Rio de Janeiro.

As Olimpíadas, que tiveram grandes investimen-
tos do poder público e as diversas obras feitas como, 
por exemplo: VLT, Arco Metropolitano, Linha 4 do 
Metrô e etc, escancaram uma verdadeira máfia que 
combaliu os cofres públicos e fez do Estado uma 
fonte de renda para financiar campanhas eleitorais 
e o enriquecimento ilícito do ex-governador e toda 
sua quadrilha.

Desde que assumiu a atual gestão segue a mes-
ma cartilha. Servidores sofrem com a falta de rea-
juste salarial, o pagamento é atrasado e parcelado 
e os aposentados se tornaram a principal vitima do 
PMDB no Estado do Rio de Janeiro. O pacote de 
maldades enviado para a ALERJ foi o grande exem-
plo de que a saída para a grave situação econômica 
que o estado passa era colocar em cima do servidor 
esse problema. 

Um dos maiores ataques é o aumento da contri-
buição previdenciária, recém-aprovada na cidade de 
Duque de Caxias e que tende a ser a saída de diver-
sas prefeituras também.

 Outro ponto fundamental que precisamos dis-
cutir é um posicionamento firme do SEPE contra 
o atual secretário de educação Wagner Victer. Esse 
mesmo que acabou com a CEDAE e com a FAE-
TEC, agora faz um caos na gestão estadual promo-
vendo fechamento de escolas, de turmas e realocan-
do profissionais de educação de forma arbitrária e 
autoritária. Derrubar o mesmo tem que ser tarefa 
central do SEPE.

Depois de uma forte greve da rede estadual, onde 
Victer foi obrigado a negociar, tamanho foi a adesão, 
vem agora destruindo todas as conquistas desse mo-
vimento e colocando professores para lecionar fora 
de suas disciplinas de origem, em diversas escolas e 
causando um enorme prejuízo pedagógico na rede 
estadual.

As redes municipais também são vitimas dessa 
realidade existente nos governos como um todo. Em 
diversas cidades, não existe plano de carreira, temas 
como o enquadramento por formação não são cum-
pridos e a organização do SEPE nas redes munici-
pais se torna algo mais do que necessário. 

As cidades de São Sebastião do Alto, Macuco e 
Santa Maria Madalena são um exemplo da impor-
tância dessa organização e constituíram um núcleo 
do SEPE, com grande filiação das redes municipais 
junto ao sindicato.

 
PONTOS ESPECIFICOS

“Bom mesmo é ir à luta com determinação, 
abraçar a vida com paixão, 

e vencer com ousadia, 
porque o mundo pertence a quem se atreve 

e a vida é muito para ser insignificante.”
Augusto Branco

Reforma previdenciária

Temer tem apoio unânime da classe dominan-
te para esta reforma da previdência. Por quê? Por 
razões táticas e estratégicas. No prazo mais breve 
porque há uma forte pressão para garantir um su-
perávit primário que garanta a rolagem da dívida pú-
blica sem sobressaltos. Na longa duração porque o 
colapso da previdência pública abre o caminho para 
a previdência privada, um dos principais produtos 
bancários que teria potencialmente, possibilidades 
de expansão.

Mas dizem que há razões “técnicas”. Os argu-
mentos mais poderosos são dois: (a) o déficit da 
previdência não para de aumentar porque as receitas 
seriam insuficientes diante de gastos com benefícios 
crescentes; (b) o aumento da expectativa de vida di-
minuirá o número de trabalhadores na ativa fazendo 
contribuições em proporção daqueles inativos.

Acontece que não é verdade que haja um déficit 

crônico na previdência social. Depende de como se 
fazem as contas. O cálculo do déficit previdenciário 
que nos é bombardeado todos os dias não está cor-
reto. O cálculo considera apenas a receita de contri-
buição ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade 
Social).  Essa, no entanto, é uma equação falsa.

O resultado dá um aparente déficit, mas isso é 
uma manipulação de números. Por duas razões: (a) 
os dois primeiros componentes da seguridade – saú-
de e assistência social – são direitos sociais e serviços 
públicos, como a educação ou segurança pública, e 
não contam com receitas próprias, sendo financia-
dos pelos tributos que os constituintes criaram para 
esse fim (as contribuições sociais); (b) não se pode 
desconsiderar a DRU (Desvinculação das Receitas 
da União), um recurso legal vigente desde o governo 
de FHC que permite que o governo não aplique na 
previdência uma parte dos tributos que são recolhi-
dos em seu nome, e que vieram sendo desviados para 
o pagamento de juros aos credores da dívida pública.

Tampouco é verdade que seja possível antecipar, 
dentro de margens de erros mais ou menos seguras, 
a evolução das variáveis demográficas em projeção 
para os próximos vinte anos. Muito menos nos pró-
ximos quarenta anos. Esquecem, convenientemen-
te, que a expectativa masculina é inferior em cinco 
anos à feminina, e que a expectativa de vida daqueles 
que sobreviveram no trabalho manual mais pesado 
e sacrificado, ou seja, a classe operária é ainda me-
nor em cinco anos. Moral da história: trabalhar até 
morrer. Ou morrer alguns poucos anos depois de se 
aposentar.

O aumento da expectativa de vida pode estagnar, 
porque partia de níveis muito baixos. E já se alcan-
çou grande capilaridade na distribuição de medi-
camentos baratos contra as doenças crônicas como 
pressão alta e diabetes, responsáveis pela mortalida-
de precoce.  

Esta argumentação “técnica” não tem solidez 
técnica alguma. Em primeiro lugar, as variáveis não 
são somente estas duas. Há que considerar não so-
mente a variação do perfil demográfico, ou seja, a 
redução da taxa de fertilidade e o aumento da expec-
tativa média de vida, mas, também: (a) o aumento 
ou diminuição do grau de formalização do trabalho 
no setor privado, ou seja, a proporção daqueles com 
carteira de trabalho – hoje são 38 milhões, mas eram 
mais de 43 milhões em 2012 – sobre o estoque de 
população, potencialmente, ativa, que hoje são 103 
milhões; (b) o aumento ou diminuição da emprega-
bilidade no setor público; (c)  a variação do número 
de contribuintes em função do aumento ou diminui-
ção do desemprego, ou seja, as oscilações no aumen-
to ou contração do PIB; (d) o aumento, redução ou 
estagnação dos salários, porque as contribuições são 
proporcionais; (e) as variações no aumento da pro-
dutividade do trabalho

Este tema só pode ser bem compreendido em 
um contexto. O modelo de regulação econômico-so-
cial realizada pelos Estados sul-americanos, nos últi-
mos dez anos, entrou em colapso. Não é somente no 
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Brasil. O crescimento econômico entre 2004 e 2008 
tinha permitido a implantação de políticas sociais 
focadas, e a acumulação inédita, desde o fim da Se-
gunda Guerra Mundial, de reservas cambiais subs-
tantivas. Este processo foi interrompido de forma, 
ao que parece irreversível, depois da desvalorização 
dos preços das commodities. A economia chinesa 
desacelerou; a norte-americana continua crescen-
do, mas com taxa de 2,5% ao ano e viés de baixa; 
e a europeia gira em média a 1% ao ano. E cami-
nhamos para mais uma crise na 
forma de recessão no centro do 
sistema que deve chegar, prova-
velmente, nos próximos anos. 
As pressões sobre os balanços 
de pagamentos aumentaram, 
a tendência de desvalorização 
das moedas nacionais ficaram 
muito mais fortes, as pressões 
inflacionárias aumentaram, e o 
desemprego disparou.

Resumo da ópera: todos sa-
bem que a introdução da idade 
mínima de 65 anos encabeça a 
proposta de reforma do gover-
no Temer. Já era a prioridade do 
projeto de reforma sob o governo Dilma. O que está 
em debate, portanto, é de uma crueldade espantosa. 
O objetivo é fechar a porta da aposentadoria antes dos 
65 anos para aqueles que conseguiram empregos com 
carteira assinada.

Escola sem mordaça: Esse projeto visa eliminar 
a discussão ideológica no ambiente escolar, estringir 
os conteúdos de ensino a partir de uma pretensa ideia 
de neutralidade do conhecimento.

Trata-se de uma elaboração que contraria o prin-
cípio constitucional do pluralismo de ideias e de con-
cepções pedagógicas, assim como o da liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber, considerando como válidos determi-
nados conteúdos que servem à manutenção do status 
quo e como doutrinários aqueles que representam 
uma visão crítica.

 Em recente Nota Técnica, o Ministério Público 
considera que o PL Escola sem Partido é inconstitu-
cional porque “está na contramão dos objetivos fun-
damentais da República Federativa do Brasil, espe-
cialmente os de ‘construir uma sociedade livre, justa 
e solidária’ e de ‘promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

O SEPE tem que estar atente nesse debate e mos-
trar para os profissionais de educação o que tal projeto 
representa.

 Reforma do Ensino Médio: A educação pública 
brasileira precisa sim de transformações profundas. O 
povo brasileiro quer um ensino com mais qualidade, 
profissionais da educação valorizados e escolas dotadas 
de recursos necessários ao processo de aprendizagem. 
Quer dizer, o ensino médio precisa de uma reforma, 
mas não é esta que Temer que nos fazer engolir.

Em primeiro lugar, a reforma de Temer não foi dis-
cutida com a comunidade escolar, os professores, os 
estudantes e os especialistas da educação. Trata-se de 
mudança arbitrária imposta pela força de uma medida 
provisória sem nenhum diálogo com a sociedade. Por 
seu caráter autoritário, próprio de um governo ilegí-
timo, esta reforma merece se nomeada de ditatorial. 
Um dos destaques da reforma é o aumento da carga 
horária. De acordo com o anúncio do governo, ela deve 
ser ampliada progressivamente até atingir 1,4 mil ho-

ras anuais. Atualmente, o total é 
de 800 horas.

Segundo o governo, ao dimi-
nuir drasticamente o número de 
disciplinas oferecidas – de treze 
para sete – o objetivo é incentivar 
que as redes de ensino ofereçam 
ao aluno a chance de dar ênfase 
a suas áreas de interesse. Mais 
uma vez, o palavreado bonito é 
acionado para disfarçar as inten-
ções ocultas. A medida estabe-
lece que as disciplinas de artes, 
educação física, filosofia e socio-
logia deixam de ser obrigatórias. 
Mas quem foi consultado para 

definir a relevância ou não dessas disciplinas? Qual o 
critério para exclusão desses conteúdos?

Novamente, o autoritarismo reina com a lei da 
mordaça de Temer. A exclusão das disciplinas está re-
lacionada ao projeto “Escola sem partido”, que enxer-
ga nessas áreas do conhecimento, agora censuradas, 
uma ameaça à direita e as às elites do país. O Brasil 
é conhecido mundialmente por pagar salários miserá-
veis a seus professores. Temer quer “escola em tempo 
integral” sem a contrapartida de mais recursos à edu-
cação pública. Isto quer dizer que os professores serão 
ainda mais esfolados do que são hoje. E pior. A me-
dida provisória prevê que as redes de ensino poderão 
contratar “profissionais de notório saber”, isto é, num 
bom português: serão contratados professores sem a 
exigência de diploma. Isto significa mais precarização 
aos professores, assim como rebaixamento do nível de 
qualidade do ensino para os estudantes.

   
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

 
O texto abaixo já conta com a nova proposta 

de redação.

Art. 12 - Dentro dos limites do presente Estatuto, 
o SEPE/RJ possui as seguintes instâncias:

I - Congresso Estadual; I
I - Conferência Estadual;
III - Assembleia Geral l;
Paragrafo único: Será considerada assembleia 

geral a Assembleia Geral da Rede Estadual e As-
sembleia Geral Municipal (de cada núcleo e/ou re-
gional).

IV - Conselho Deliberativo;
V - Diretoria Estadual; e

VI - Conselho Fiscal.
 
Art. 57 - São condições imprescindíveis para o reco-

nhecimento de um núcleo municipal ou regional:
 I - representação no Conselho Deliberativo, confor-

me o disposto no artigo 32 e respectivos parágrafos;
II - endereço oficial de funcionamento perma-

nente, efetivado após a aprovação da criação do nú-
cleo pela direção estadual do SEPE.

III - filiação ao SEPE/RJ de, no mínimo, 20% 
(dez por cento) dos profissionais de educação das 
escolas localizadas no município.

IV – Para o núcleo ser constituído, o mesmo de-
verá ter pelo menos 20 escolas (estado e município) 
dentro de sua área de abrangência.

Art. 58 - Os núcleos municipais e as regionais da 
Capital elegerão suas direções, por voto direto e se-
creto, na mesma data das eleições gerais do SEPE/RJ

Paragrafo único: O quórum da eleição para nú-
cleos e regionais será o mesmo do utilizado para a 
eleição do SEPE Central.

Art. 59 - Os núcleos municipais e as regionais 
terão asseguradas a autonomia política e sindical, a 
nível do espaço territorial abrangido, desde que não 
contrariem disposições estatutárias e/ou delibera-
ções de Congresso, Assembleia Geral, Conselho 
Deliberativo e Conferência.

Paragrafo Único: Gastos feitos por núcleos e re-
gionais, cujos valores ultrapassem a quantia de cin-
co mil reais, devem ser comunicados previamente e 
justificado a direção estadual do SEPE.

Art. 64 - Não poderão candidatar-se aos cargos 
eletivos do SEPE/RJ:

Incluir: Não poderão se candidatar para a dire-
ção do SEPE Central, núcleos e regionais secretários 
e ex-secretários de governo, de qualquer instância.

 PROPOSTAS

A verdadeira medida de um homem não se vê na 
forma como se comporta em momentos de conforto e 

conveniência, mas em como se mantém em tempos 
de controvérsia e desafio.

Martin Luther King

Contra as reformas trabalhista e previdenciária.

Fora Temer, Fora Pezão e Fora Victer.

Todo apoio do SEPE para a luta dos aposentados.

Defendemos a filiação do SEPE na Conlutas, 
como instrumento de fortalecimento da classe tra-
balhadora e de nossas lutas unificando trabalhadores 
do Brasil.

Contra qualquer cláusula de barreira para com-
posição para a direção do sindicato.

Contra a reforma do ensino médio
Renovação na direção do SEPE, garantindo me-

As redes municipais também 
são vitimas dessa realidade 

existente nos governos como 
um todo. Em diversas cidades, 
não existe plano de carreira, 

temas como o enquadramento 
por formação não são 

cumpridos e a organização 
do SEPE nas redes municipais 

se torna algo mais do que 
necessário. 
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canismos para ampliação da participação da catego-
ria. Portanto defendemos a manutenção do estatuto 
no que tange a critérios de participação na direção do 
sindicato, com alternância de gestão.

A imprensa do SEPE precisa se utilizar das novas 
tecnologias, transmitindo as assembleias pela inter-
net e criar canais de comunicação e divulgação das 
deliberações.

Elaboração de um aplicativo, onde o profissional 
de educação possa se filiar ter acesso as informações 
do sindicato, fazer consultas e etc.

Fortalecimento e reorganização dos núcleos e re-
gionais do sindicato, afim de que em todas as cida-
des o sindicato possa estar presente.

Reestruturação do nosso departamento jurídico, 
garantindo mais agilidade para as ações e questões 
deliberadas pela categoria.

Criação de comissão de ética eleita em assem-

bleia da categoria.
Eleição do conselho fiscal  do SEPE junto com as 

eleições do sindicato.
Criar ações para garantir o SEPE mais presente 

nas escolas.

Elaboração de seminários e atividades, dos mais 
diversos temas, percorrendo as cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As revoluções são a locomotiva da história.
Karl Marx

 
Vivemos tempos que precisam nos fazer refle-

tir. Tempos de crise, tempos de ataques, tempos de 
desânimo. Tudo parece conspirar para que desista-
mos de nossos sonhos e da carreira que escolhemos. 

Entretanto, educar é algo que está dentro de nossos 
corações e abrir mão disso, seria abrir mão de algo 
muito importante para cada um de nós.

Não importa em que escola ou em que rede se 
está, o que importa é que somos todos educadores 
e nosso sonho de uma escola pública, gratuita e de 
qualidade, com profissionais valorizados é aquilo 
que acreditamos.

Cada professor e professora, cada aposentado a 
aposentada, cada funcionário e funcionaria faz par-
te dessa luta e desse sonho chamado escola pública. 
Que esse congresso em que comemoramos quaren-
ta anos de luta, de rua e de sindicato, possa servir 
como instrumento de unidade e força para cada um 
de nós.

Venha com a gente. Faça contato. Organiza o 
SEPE e a luta em sua escola. Nosso zap é (21) 98503-
3296 e nosso Facebook é: Novos Tempos SEPE.

 

Adorna Maria (São Sebastião do Alto)
Adriana Soares (Macuco)
Aline Tavares (Macuco)
Ana Cardoso (São Sebastião do Alto)
Ana Cristina (Trajano de Moraes)
Ana Maria (Magé)
Andreia Gaspar (Guapimirim)
Angela Maria (São Sebastião do Alto)
Angela Maria (Trajano de Moraes)
Beatriz Campos (Trajano de Moraes)
Carla Brenda (Duas Barras)
Carla Ramos (Araruama)
Carolina Dutra (Duque de Caxias)
Cintia Queiroz (São Sebastião do Alto)
Cleidimar Hotz (São Sebastião do Alto)
Cristiane Rocha (Duque de Caxias)
Daniele Souza (Duque de Caxias)
Danielle Julio (São Sebastião do Alto)
Denise Nunes (Paraíba do Sul)
Deusiane Nestor (São Sebastião do Alto)
Dilma da Cruz Gomes (Araruama)
Doresmar Gomes (Macuco)
Eduardo Tacto (SEPE Central/Rio de Janeiro)
Elen Silva (Araruama)
Eloá Maria (Rio de Janeiro)
Elziane Ferreira (Macuco)
Elziane Moura (São Sebastião do Alto)
Emannuel Gerk (Cordeiro/Macuco)
Fátima Gasperazzo (Rio de Janeiro)

Assinam essa tese:
Fernanda Santos (Macuco)
Gardênia Freie (Rio de Janeiro)
Guanara Rocha (Macuco)
Ingrid Alice (São João de Meriti)
Ingrid Santos (Rio de Janeiro)
Jamille Bastos (São Sebastião do Alto)
Janine Rezende (Rio de Janeiro)
Jeane Araújo (São Sebastião do Alto)
Joelma Neves (Trajano de Moraes)
Joelma Ouverney (Santa Maria Madalena)
José Ribas (São Sebastião do Alto)
Josenir Guedes (Macuco)
Joziane da Silva (São Sebastião do Alto)
Juliana Ribeiro (Macuco)
Keila Chagas (São Sebastião do Alto)
Lannula Martins (Trajano de Moraes)
Leila Pinto (Macuco)
Leticia Andrade (Mesquita)
Lucia Sodre (Trajano de Moraes)
Luciana Lopes (São Sebastião do Alto)
Luciana Maria (São Sebastião do Alto)
Luciana Pimenta (Trajano de Moraes)
Lucianeia Cunha (Trajano de Moraes)
Luciene Faria (Silva Jardim)
Luziene Estevão (Macuco)
Marcella Mattos (Teresópolis)
Marcia Cristina (Trajano de Moraes)
Marco Antônio (Rio de Janeiro)
Maria da Silva (Macuco)

Maria Iaabel (São Sebastião do Alto)
Marianita Pinheiro (Trajano de Moraes)
Marinette Santos (Trajano de Moraes)
Marlene Ramos (São Sebastião do Alto)
Mayara Cristina (São Sebastião do Alto)
Milene Santos (Magé)
Monica Oliveira (Trajano de Moraes)
Nayra Ribeiro (São Gonçalo)
Paula Pitombeira (Rio de Janeiro)
Paulo Cesar (Rio Bonito)
Priscila Silva (Rio de Janeiro)
Raquel Afonso (Trajano de Moraes)
Regina Maria (Macuco)
Rosemary Silva (Trajano de Moraes)
Rosemayre Conceição (São Sebastião do 
Alto)
Rosevany Viana (Trajano de Moraes)
Rosirene Rosa (Macuco)
Simone Gomes (Trajano de Moraes)
Sonia Martins (Macuco)
Tarcisio Nunes (Macuco)
Tatiane Souza (Trajano de Moraes)
Thayciane Silva (Rio de Janeiro)
Valeria Ferreira (Trajano de Moraes)
Valnei Aguiar (Rio de Janeiro)
Vanderleia Ferreia (Trajano de Moraes)
Vania Martins (Macuco)
Waldemar Silva (São Sebastião do Alto)
Ygor de Souza Mendes (Nova Iguaçu)
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Tese16
UNIFICAR AS LUTAS, DERROTAR TEMER E 
AS REFORMAS: POR UM SEPE PELA BASE, 

DEMOCRÁTICO E DE LUTA - TESE DO 
COMBATE SINDICAL

Apresentação

Somos profissionais de educação da rede esta-
dual e de diversas redes municipais do estado do 
RJ. Acreditamos que a melhor resposta aos ataques 
que estamos sofrendo é a luta e, por isso, batalha-
mos pela unidade da nossa categoria e do conjunto 
da classe trabalhadora, com democracia, para que a 
base decida sempre, rejeitando os métodos burocrá-
ticos.  Fomos parte ativa da construção da greve da 
rede estadual de 2016, das greves de diversos mu-
nicípios, das mobilizações do funcionalismo público 
estadual contra o pacote do Pezão e, neste ano, dos 
dias de luta contra as reformas do governo Temer, 
sobretudo a Greve Geral do dia 28 de abril que pa-
rou o país. A tese UNIFICAR AS LUTAS, DERRO-
TAR TEMER E AS REFORMAS: POR UM SEPE 
PELA BASE, DEMOCRATICO E DE LUTA ao 15º 
Congresso do SEPE, construída pela corrente sindi-
cal COMBATE e independentes, tem o objetivo de 
contribuir com o debate, apresentando nossa visão 
sobre a situação do país, do estado do RJ, da nossa 
categoria e nossas propostas para fortalecer a luta 
em defesa dos nossos direitos, além de buscar de-
mocratizar o nosso sindicato. Convidamos o conjun-
to dos trabalhadores da educação para construírem 
conosco estas propostas e para que, durante o 15º 
Congresso, sejam parte da disputa dos rumos das 
lutas e do sindicato.

 
1. Conjuntura
1.1. Nacional

A atual conjuntura está marcada por uma grave 
crise econômica de proporções internacionais. Nes-
se contexto, os governos tentam impor sobre a clas-
se trabalhadora planos de ajuste que retiram direitos 
sociais conquistados para que a conta da crise não 

atinja o bolso dos grandes empresários. O Brasil se 
insere nesse contexto mundial com uma grave re-
cessão econômica, aumento da inflação, crescimen-
to da inadimplência e 13,5 milhões de trabalhadores 
desempregados (IBGE, 2017). O governo Temer 
(PMDB/PSDB) responde a esta realidade com pa-
cotes de ajuste fiscal e contra-reformas que já estão 
ou pretendem cortar e congelar os investimentos 
nas áreas sociais (PEC 55), flexibilizar os direitos 
trabalhistas a favor dos patrões 
(PL da Terceirização e Reforma 
Trabalhista), privatizar serviços 
públicos e implementar planos 
de demissão voluntária nas es-
tatais e instituições federais, 
aumentar impostos e o preço 
de produtos como a gasolina e 
retirar direitos previdenciários 
aumentando o tempo de traba-
lho, contribuição e idade míni-
ma para se aposentar (Reforma 
da Previdência).

O conjunto dessas medidas 
já estavam em curso ou sendo 
preparadas durante o governo 
Dilma (PT/PMDB), que cortou verbas de setores 
como educação e saúde e sancionou medidas provi-
sórias que restringiram o acesso ao seguro-desem-
prego e às pensões (MPs 664 e 665). O objetivo delas 
é fundamentalmente o pagamento da dívida interna 
e externa aos banqueiros, através de esquemas frau-
dulentos de obtenção de títulos dos juros e amortiza-
ção dessa dívida que, quanto mais pagamos mais au-
menta, e que consome metade do Orçamento Geral 
da União. Só neste ano o governo já destinou mais de 
R$641 bilhões para o seu pagamento.  E o resultado 
desta realidade está no nosso cotidiano com aumen-
to do preço dos alimentos, das tarifas do transporte 

público e aprofundamento da precarização das con-
dições de trabalho e dos serviços públicos.

  Nas instituições políticas brasileiras 
predomina uma crise muito grave acelerada 
pela exposição de grandes esquemas de cor-
rupção que envolvem os políticos dos princi-
pais partidos do regime (PMDB, PSDB, PT) 
e os grandes empresários. Todos querem se 
salvar, e articulam um grande “acordo”. Em 

junho o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu não cassar 
a chapa Dilma-Temer, no início 
de agosto a Câmara rejeitou a 
denúncia da PGR e do MPF 
contra Michel Temer, pelo es-
quema de corrupção passiva 
junto à empresa JBS. Estão 
sendo investigados ou citados 
outros nomes de peso na polí-
tica brasileira como o senador 
Aécio Neves (PSDB), o presi-
dente do senado Eunício Oli-
veira (PMDB) e o presidente da 
câmara Rodrigo Maia (DEM), 
bem como o senador Lindber-

gh Farias e o ex-presidente Lula (PT), recentemen-
te condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio 
Moro.

A justiça, por sua vez, não é confiável visto a se-
letividade com que atua, a demora na condenação 
dos corruptos, muitos dos quais permanecem soltos 
apesar de evidente existência de provas. O descon-
trole das investigações por parte dos grandes parti-
dos é resultado da crise política, da divisão que há 
na classe dominante sobre qual deve ser a saída para 
o país e da ausência de uma alternativa que tenha 
legitimidade popular, visto que o conjunto destes 
“figurões” possuem altos índices de rejeição entre 

Nas instituições políticas 
brasileiras predomina uma 
crise muito grave acelerada 
pela exposição de grandes 

esquemas de corrupção que 
envolvem os políticos dos 

principais partidos do regime 
(PMDB, PSDB, PT) e os 

grandes empresários. Todos 
querem se salvar, e articulam 

um grande “acordo”
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a população. Outro elemento determinante que ace-
lera a crise política e dificulta a saída pactuada são as 
intensas mobilizações da classe trabalhadora contra 
as medidas de ajuste econômico através de jornadas 
nacionais de luta, greves e paralisações de diversas 
categorias do setor público e privado.

No primeiro semestre de 2017 os trabalhado-
res e trabalhadoras foram protagonistas de uma 
verdadeira jornada de lutas que potencializou a 
crise do governo Temer e atrasou a votação das 
contrarreformas. Houve forte mobilização no dia 
8 de março, Dia Internacional das Mulheres, junto 
à construção de uma greve internacional. Nos dias 
15 e 30 de março ocorreram grandes protestos de 
rua e paralisações de várias categorias rejeitando o 
ataque aos direitos trabalhistas e exigindo a saída 
de Temer. Ponto alto da luta foram as mobilizações 
dos dias 28 de abril, quando mais de 40 milhões 
de trabalhadores protagonizaram a Greve Geral, e 
no dia 24 de maio, quando mais de 100 mil pesso-
as foram às ruas em Brasília numa forte marcha. 
Este calendário demonstrou a enorme disposição 
e unidade que existe na classe trabalhadora contra 
as reformas e pela saída de Temer.

Nesse sentido, foi importante a convocatória das 
centrais sindicais (CUT, CTB, UGT, Força Sindi-
cal, CSP-Conlutas etc.) na construção destes dias 
de luta, apesar dos intervalos muito longos entre um 
e outro. No entanto, abandonaram a unidade cons-
truída através das palavras de ordem “Contra as re-
formas da previdência e trabalhista! Fora Temer!” e 
diante da revelação dos esquemas de Temer com a 
JBS, a CUT e a CTB, dirigidas respectivamente pelo 
PT e pelo PCdoB, passaram a defender Eleições Di-
retas como centro da luta, desviando o movimento 
das ruas. Infelizmente, organizações de esquerda 
e correntes sindicais que atuam na nossa categoria 
(Intersindical, Braços Dados, MAIS, Luta Educa-
dora, NOS etc.) acompanharam essa política que 
consideramos equivocada, pois apontava para uma 
saída nas urnas e o voto, e não a mobilização. Assim, 
a construção da nova Greve Geral do dia 30 de junho 
foi secundarizada por atos-shows pelas “Diretas Já”.

As direções da maioria das Centrais, auxi-
liando a sustentação do “acordão” para salvar 
os corruptos, desmontaram a greve geral, o 
que acelerou  as votações do ajuste e negociar 
a manutenção do imposto sindical. Ocorreram 
iniciativas muito importantes como a do SEPE-RJ 
(reproduzida por alguns outros sindicatos estaduais 
e federações), que construiu uma plenária em defe-
sa e pela manutenção da Greve Geral denuncian-
do o desmonte que estava em curso e preparando 
a manifestação que levou 30 mil pessoas às ruas 
do Centro do Rio. Após esta verdadeira traição, as 
direções da maioria das centrais não convocaram 
mobilizações no dia da votação da Reforma Traba-
lhista e, no caso da CUT e da CTB, centraram na 
construção de atos (não à toa!) esvaziados em de-
fesa do ex-presidente Lula, que afirmou que, caso 
seja eleito presidente nas eleições de 2018, não re-
vogará nenhuma das contrarreformas aplicadas pelo 

governo Temer. Ou seja, não há motivo algum para 
sair às ruas em defesa de Lula ou de qualquer lide-
rança política que já tenha atacado e/ou ainda pre-
tenda atacar os nossos direitos.

A atuação das direções da maioria das centrais 
sindicais foi ainda mais traidora no dia 2 de agosto: 
abandonando o “Fora Temer” não convocaram ne-
nhuma mobilização enquanto os deputados federais 
votavam a denúncia contra Temer permitindo ao 
governo, odiado pelo 90% da população, uma trégua 
para articular novos ataques. Portanto, as direções, 
sobretudo a CUT e a CTB, romperam a unidade 
e desmobilizaram a disposição das suas bases. As 
lutas que marcaram o primeiro semestre e as 
greves que iniciam o segundo semestre de-
monstram que há disposição de luta. A divisão 
da base do governo na votação da denúncia de 
corrupção e a compra de votos de deputados 
através da liberação de emendas parlamen-
tares demonstram a fragilidade do governo. A 
correlação de força segue sendo favorável aos 
lutadores e à esquerda.

É necessário retomar o calendário de luta, unifi-
cando as que já estão em curso, como a dos trabalha-
dores em educação de Duque de Caxias, servidores 
da saúde municipal do Rio de Janeiro, dos servidores 
técnico-administrativos e professores das universi-
dades estaduais e FAETEC no RJ, com as campa-
nhas salariais do segundo semestre, dos servidores 
públicos federais, petroleiros, funcionários dos Cor-
reios e metalúrgicos. Apostar na organização de um 
bloco combativo de todos os que querem a unidade 
das lutas contra os ataques do governo e sem acor-
dos. A única forma de derrubar Temer e as reformas 
é retomando a unificação nas ruas no caminho de 
construir uma nova greve geral.

Neste sentido, não acreditamos que a inicia-
tiva  da formação do movimento “Vamos!”seja 
a construção de uma polo alternativo. O proje-
to pretende reunificar num mesmo campo político 
a “esquerda”, com Guilherme Boulos de MTST, 
setores do PSOL e PT para debater um programa 
de saída para o país. Da mesma forma que a política 
do PT  das Diretas já! levaram setores da esquerda 
a colaborar com a desmobilização, construida nas 
jornadas de março e na greve geral, agora o PT e 
Lula pretendem que a esquerda engrosse um mo-
vimento que somente tem a perspectiva das eleições 
de 2018. Não acreditamos “na construção coletiva” 
de um programa a ser discutido com a prinicpal cú-
pula do PT como os corruptos Gleisi Hoffman ou 
Lindemberg Farías. Alias, conhecemos o progra-
ma do PT, que foi confirmado pelas declarações do 
Lula, reafirmando que não vai revogar as reformas, 
ou nos elogios recentes ao Ministro da Fazenda, o 
banqueiro Henrique Meirelles, prinicipal responsá-
vel pela crise econômica do país. Discordamos dos 
argumentos dos setores de esquerda que compõem 
o “Vamos”, de que é necessário compor esse campo 
para disputar o PT. Pelo contrário, o PT utilizará o 
prestígio de setores da esquerda para legitimar seu 
projeto eleitoreiro que é a continuidade do projeto 

de reformas, privatizações, ajustes, disfarçados por 
uma retórica de esquerda, e impedirá a possibilidade 
de que a esquerda construa  um verdadeiro progra-
ma de ruptura com o enganoso lulismo, alternativo e 
de saída para o país, que começe pela suspensão da 
dívida interna, para investir em salário, saúde , edu-
cação, moradia.

O 15º Congresso do SEPE-RJ ocorrerá, portanto, 
em um momento muito importante da conjuntura 
nacional. É fundamental que o Congresso arme os 
trabalhadores e trabalhadoras de educação do RJ 
para ser parte ativa desse processo, apresentando 
saídas econômicas, políticas e sociais que estejam 
conectadas com os interesses da nossa classe. 

Por isso, defendemos:
 - Unificar as lutas: Fora Temer e as refor-

mas! Construir uma greve geral pela base!
- Não ao acordão que salva Temer e os corruptos!
- Investigação e punição de todos que cometeram 

crimes!
- Prisão e confisco dos bens de políticos e empre-

sários corruptos!
- Expropriação das empresas envolvidas na Lava 

Jato, sob controle dos trabalhadores!
- Revogação da Reforma Trabalhista, Teceiriza-

ção, PEC 55 e todas as medidas contra os trabalha-
dores realizadas sob esquemas mafiosos!

- Exigimos que as centrais sindicais rompam 
com os acordos com o governo!

- Construir um bloco do sindicalismo combativo: 
fortalecer o polo que batalha pela greve unificada dos 
servidores, dos estatais, pela unificação das campa-
nhas salariais!

- Que o SEPE encabece junto à CSP-CONLU-
TAS, às Federações e sindicatos a organização de 
uma plenária nacional do sindicalismo combativo!

- Verbas para salário, emprego, saúde e educação, 
não para a dívida!

 
1.2. A crise do Estado do Rio de Janeiro: 

Fora Pezão e a quadrilha do PMDB

Sem dúvidas o estado do Rio de Janeiro é o prin-
cipal símbolo da crise do país. Faliu o projeto im-
plementado durante os governos Cabral, através da 
aliança entre PMDB e PT, baseado na política de 
isenções fiscais aos grandes empresários, privatiza-
ções através das PPPs (parcerias público privadas) e 
OSs (organizações sociais), realização de megaeven-
tos (Copa do Mundo e Olimpíadas), criminalização 
da pobreza e repressão nas comunidades (UPPs e 
ocupações militares) e nos esquemas corruptos en-
tre políticos, partidos e empresas. A grande “vitrine” 
da parceria PT/PMDB se transformou na maior 
expressão nacional da crise econômica, política e 
social. O Pezão/Dornelles e a ALERJ rezam a 
mesma cartilha nacional: ajuste fiscal sobre 
as costas dos trabalhadores e do povo pobre. 
Do total de 13,5 milhões de desempregados no 
país, quase 1 milhão (IBGE, 2017) estão no RJ. 
Só em 2016, Pezão e a ALERJ cortaram 9,3% do 
orçamento da educação; 7,6% da saúde; 32,1% 
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da segurança pública; 30,9% da assistência so-
cial; entre outros cortes. Privatizaram a CEDAE, 
uma empresa estatal que fornece um serviço impor-
tantíssimo para a população e que gerava arrecada-
ção para o estado. Aprovaram o aumento da alíquota 
previdenciária dos servidores públicos estaduais de 
11% para 14% comandado pelo deputado estadual 
André Ceciliano/PT (presidente em exercício da 
ALERJ no dia da votação).

A saúde está na UTI: materiais hospitalares bá-
sicos estão em falta nas unidades, profissionais estão 
sendo demitidos e setores inteiros estão sendo fe-
chados. O custo de vida está cada vez mais alto e a 
farra da máfia dos transportes continua aumentando 
sistematicamente as passagens. 
Restaurantes populares foram 
fechados. Cresce assustadora-
mente a violência no cotidiano 
e, sobretudo, a violência policial 
nas comunidades que está ma-
tando a juventude pobre e negra 
até mesmo dentro das escolas. 
Pezão e Temer enviaram tropas 
do Exército para as ruas e comunidades da região 
metropolitana do RJ, política que não erradica a vio-
lênica e somente acaba contribuindo para a crimi-
nalização dos que lutam. A situação mais dramática 
é dos servidores públicos do estado que amargam 
três meses de atraso salarial desde o ano passado. 
Os aposentados dependem de doações de cestas 
básicas para poder se alimentar, muitos estão sendo 
despejados de suas casas, não conseguem comprar 
seus remédios e existem casos de servidores que 
estão morrendo de depressão e problemas de saúde 
provocados por esta situação. Na educação, a falta de 
verbas e investimentos na infra-estrutura pioram as 
condições de ensino das crianças e jovens e a preca-
rização o trabalho dos profissionais. Nossa categoria 
sofre com a defasagem salarial, os funcionários das 
escolas estão com salário abaixo do mínimo e toda 
a categoria há mais de três anos sem reajuste. Se-
guimos recebendo o pagamento no décimo dia útil 
e diversas escolas, turmas e turnos foram fechadas 
arbitrariamente no fim de 2016 sem consulta prévia 
às comunidades escolares e a SEEDUC decretou o 
fechamento de mais escolas.

No entanto, a farra das isenções continua. Em 
abril deste ano foram concedidos mais R$650 mi-
lhões em isenção de ICMS à AMBEV. Em julho, Pe-
zão se afastou do governo para tratar da saúde e foi 
se hospedar em um spa de luxo em Penedo (região 
serrana do RJ) cujo proprietário é amigo do gover-
nador e também dono de uma empresa que presta 
assessoria de comunicação ao governo. Continuam 
os esquemas de corrupção revelados entre a quadri-
lha do PMDB e empresários que se beneficiaram do 
dinheiro público. Fica evidente que há dinheiro para 
regularizar todas dívidas  com os servidores, investir 
nas escolas, universidades e unidades de saúde esta-
duais e devolver os milhares de postos de emprego a 
partir de planos de obras públicas de infraestrutura 
e moradia popular. Basta pôr fim às isenções fiscais 

e ao pagamento da dívida do estado aos empresários 
e banqueiros sanguessugas-amigos de Cabral e cia, 
e que estes políticos e empresários corruptos con-
denados devolvam todo dinheiro roubado aos cofres 
públicos.

A classe trabalhadora tem dado respostas im-
portantes no estado. A votação do pacote de ajuste 
do Pezão na Assembleia Legislativa foi inúmeras 
vezes adiada pela força das mobilizações de di-
versas categorias do funcionalismo, sobretudo da 
segurança, no final de 2016 e início de 2017, com 
massivas manifestações que chegaram a ocupar a 
ALERJ e enfrentar uma brutal repressão da polí-
cia militar. Educação, saúde, justiça, polícia civil, 

agentes penitenciários, fucio-
nários da CEDAE e outras ca-
tegorias fizeram greves ao lon-
go do último ano. No entanto, 
as direções não fortaleceram a 
construção da unidade  da luta 
do funcionalismo.  O MUSPE 
(Movimento Unificado dos 
Servidores do Estado), que 

encabeçou várias mobilizações, e as direções dos 
sindicatos do estado,  não apostaram na constru-
ção da unificação das greves para construir uma 
greve geral no estado. As campanhas de doações 
de alimentos para os servidores sem salários são 
muito importantes, mas somente a mobilização 
pode acabar de vez com essa situação. Há dispo-
sição de luta nas bases das categorias e o governo 
Pezão é um dos mais débeis do país, impopular e 
até mesmo cassado pelo TRE no início deste ano. 
A maioria da direção do SEPE-RJ deveria respon-
der também à altura, sendo um dos principais 
sindicatos do estado, não cumpre sua responsa-
bilidade de construir a unidade necessária com as 
demais categorias, além de esvaziar ou até mesmo 
não mobilizar a categoria em dias de votação im-
portantes como o da privatização da CEDAE e do 
aumento da contribuição da previdência. O nosso 
Congresso precisa reorientar de uma vez por 
todas a atuação do SEPE para que ele enca-
bece a construção da unidade dos servidores 
públicos estaduais e a construção de polos 
sindicais combativos, a exemplo da plenária 
convocada em junho pela manutenção da 
greve geral do dia 30, que lutem permanen-
temente contra as traições das burocracias 
que desmobilizam e rompem a unidade da 
luta. 

2- Políticas Educacionais

Não é à toa que os profissionais de educação são 
uma das categorias que mais tem lutado e feito gre-
ves no país. Desde o ensino básico até o ensino supe-
rior a educação tem sido um dos principais alvos da 
política de ajuste fiscal de Temer e governadores, en-
tre eles, Luiz Fernando Pezão, além de seguir sendo 
cobiçada por grandes empresários que transformam 
um direito social conquistado pela população em lu-

cro. Temos sofrido graves ataques começando pelo 
orçamento. Os cortes de verbas, iniciados no gover-
no Dilma (PT/PMDB) se aprofundaram no governo 
Temer até a aprovação da PEC 55, que congelou por 
vinte anos os investimentos nas áreas sociais, dentre 
elas, a educação, limitando também os recursos fe-
derais que atendiam aos estados e municípios.

A Reforma do Ensino Médio imposta por 
Temer também tem um profundo impacto na 
rede estadual mesmo sem apoio dos educa-
dores e diante de centenas de ocupações estu-
dantis. Ela parte de uma concepção  tecnicista 
e privatista do ensino e tem o objetivo de am-
pliar uma mão-de-obra ainda mais desvalori-
zada para o mercado de trabalho, em vez de 
formar jovens e adultos críticos e refleximos 
sobre as contradições sociais. Nesse sentido que 
matérias como Artes, Filosofia, Sociologia e História 
deixaram de ser obrigatórias no currículo e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída já 
no PNE de Dilma em 2014, é financiada por grandes 
empresas. Além disso, a instituição do “saber notó-
rio”, que desobriga a formação em Licenciatura para 
o ensino, desvaloriza ainda mais o trabalho docente. 
Somado a isso também está o projeto Escola 
sem partido que pretende cercear qualquer 
tipo de pensamento crítico ou debate político 
nas escolas e legitimar e aprofundar a perse-
guição política aos educadores e estudantes. 

3. Redes Municipais

3.1 O governo Crivella/Benjamin e a 
situação da rede municipal do Rio

A situação na rede municipal do Rio enquadra-
-se na mesma conjuntura de ajuste que os governos 
Temer e Pezão buscam impor, caracterizando-se 
pelo corte de verbas, retirada de direitos dos servi-
dores públicos municipais, ataques ao salário, além 
da ameaça de grandes reformas, como a reforma 
da previdência municipal que o governo municipal 
busca implementar. O prefeito Crivella (PRB) assu-
miu o governo no início deste ano e desde então sua 
política tem se pautado pela continuidade dos prin-
cipais aspectos do governo anterior, comandado por 
Eduardo Paes (PMDB). No entanto, é um governo 
mais fraco que Paes, e não domina a Câmara de Ve-
readores. 

A fragilidade do governo Crivella responde a uma 
suposta política por buscar mais o “diálogo” e me-
nos o “porrete”, especialmente no que diz respeito 
à aplicação do ajuste para os servidores públicos 
municipais. O secretário Cesar Benjamin, iniciou 
seu mandato convocando reuniões com a direção 
do SEPE e reuniões com o Conselho de Professo-
res e outros Conselhos ligados à SME, buscando 
demonstrar que o novo governo estaria aberto ao di-
álogo. No entanto,  concretamente até hoje não há 
resultados positivos das reuniões, só repetem exaus-
tivamente: “estamos em crise, a arrecadação caiu, 
o governo Paes deixou dívidas enormes e, portanto, 

 Não acreditamos que a 
iniciativa  da formação do 
movimento “Vamos!”seja 
a construção de um polo 

alternativo
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faremos cortes”.
O uso desta tática do “diálogo” por Crivella 

e Benjamin colocou a maioria da direção do 
SEPE numa posição recuada para a luta e ali-
menta confusão sobre o caráter do governo 
Crivella/Benjamin. Assim, o governo tem ganhado 
tempo para planejar e implementar o seu programa 
de ajustes, com cortes de verbas da educação (o cor-
te na merenda escolar foi algo gigantesco e escanda-
loso), cortes de direitos dos servidores (como os be-
nefícios do Previ-Rio), o não-pagamento da primeira 
parcela do décimo-terceiro etc.

3.1. O plano de ajuste de Crivella e a 
Reforma da Previdência de Lula (PT)

No início do ano, Crivella e Cesar Benjamin or-
ganizaram uma reunião com centenas de represen-
tantes dos servidores em que o então presidente 
do Previ-Rio, Luiz Salomão, buscava convencer os 
servidores que deveriam abrir mão dos seus direitos 
para “salvar” o Fundo de Previdência. A reunião ser-
viu, é claro, para o governo testar a reação dos servi-
dores à sua proposta. Houve um recuo momentâneo, 
concretizado na demissão de Luiz Salomão.

O novo presidente do Previ-Rio, Bruno Louro, 
assumiu com um discurso mais moderado, lem-
brando Crivella e Benjamin, mas defendendo o 
ajuste na previdência municipal, atacando o direito 
dos servidores a aposentadoria e pensões. Bruno 
Louro afirma que “o município tem que cumprir 
o que está previsto em lei. Ou seja, Crivella está 
se movimentando para aplicar a Reforma da 
Previdência de 2003 (que foi um brutal ataque 
aos servidores públicos realizado pelo gover-
no Lula/PT) sobre os servidores municipais e 
atacar os direitos à integralidade e à paridade.

3.1.2. A precarização do trabalho dos 
profissionais de educação

A precarização do trabalho dos profissionais da 
educação se intensifica paulatinamente na rede mu-
nicipal do Rio de Janeiro. Não houve concursos para 
os cargos de “merendeira/o”, servente, porteiro/a, 
agente educador e secretária/o escolar, o que  possi-
bilitou a terceirização desses cargos. As/os poucas/os 
merendeiras/os concursadas/os que ainda existem, 
resistem e travam uma grande luta por reconhe-
cimento e condições de trabalho. É o cargo com o 
maior índice de adoecimento e a maior parte delas/
es encontram-se readaptados. Além do desvio de 
função pois, são submetidas/os a qualquer tipo de 
atividade que lhes designam, a maioria das vezes 
tornam-se porteiras/os das Unidades Escolares.

Readaptadas/os desejam que suas doenças sejam 
reconhecidas como acidente de trabalho, indeniza-
ção e atribuições definidas e respeitadas. Ativas/os 
querem sua profissão reconhecida de acordo com 
a real função que desenvolvem na escola, uma vez 
que de fato são cozinheiras. Com isso, buscam re-
conhecimento e um salário condizente com sua real 
atribuição. Para melhores condições de trabalho é 

necessário aumentar o número de cozinheiras/os 
por escola e diminuir o número de refeições feito 
por cada cozinheira/o, para tal .

Aos professores cabe uma sobrecarga de atri-
buições, que consomem muito além de sua carga 
horária, e a falta de condições de trabalho. Crivella/
Benjamin persistem em negar aos professores o di-
reito ao 1/3 de planejamento, desrespeitando com-
pletamente a lei, mesmo derrotada na justiça e sem 
mais poder recorrer da decisão judicial que garante 
aos professores o direito a cumprir no mínimo 1/3 
de sua carga-horária em atividades extraclasse, sen-
do este 1/3 calculado com base na hora-aula e não 
em horas corridas (como queria a prefeitura/SME).

A criação do professor 40 horas (inicialmente por 
migração após a greve de 2013 e em seguida através 
de concurso público) forçada pelo fim do concurso 
para Professor I de 16 horas e Professor II de 22 ho-
ras e meia, e a falta de um plano de carreira decente e 
salário digno para os mesmos, intensifica a explora-
ção do professor e a precarização do ensino. De for-
ma que atualmente, além de lhe ser negado o direito 
ao 1/3 de planejamento, o professor de 40 horas viveu 
a mudança na nomenclatura de seu cargo, deixando 
de ser PI ou PII e passando a ser Professor de Ensino 
Fundamental (PEF). É uma perigosa abertura que 
facilita a implementação da polivalência.

Nas creches e EDI (Espaço de Desenvolvimento 
Infantil), as/os PEI e Agentes vivem uma realidade 
de extrema exploração, trabalhando com carência de 
pessoal e turmas lotadas, já que a procura da popula-
ção por vagas é muito maior que o número oferecido 
pela SME, provocando enormes filas de espera. PEI 
e PII são as/os professoras/es que menor carga-ho-
rária extraclasse têm, estão mais distantes do cum-
primento do 1/3.

Servidores e alunos sofrem diariamente com fal-
ta material, merenda e kit escolar. Servidores ficam 
sem o adiantamento do 13º. Até o presente momen-
to, pensionistas e servidores aposentados do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, eram isentos do desconto 
previdenciário, entretanto, Crivella e o presidente do 
Previ-Rio anunciam taxação em 11% para aposenta-
dos e pensionista, com isso, fazem valer a emenda 
constitucional presente na Reforma da Previdência 
de Lula/PT em 2003.

Os trabalhadores pagam pela crise enquanto em-
presas e empresários lucram! Crivella já indica que 
não tem dinheiro na prefeitura, mas não abre as con-
tas.

3.1.3. A resposta do SEPE aos ataques do 
governo Crivella/Benjamin

É necessário que o SEPE mobilize a cate-
goria para enfrentar o governo Crivella/Benja-
min e derrubar seu plano de cortes de verbas 
e direitos enquanto lucros de bancos e gran-
des empresários seguem privilegiados, como 
ocorreu na isenção fiscal no valor de 71,7 mi-
lhões de reais concedida por Crivella às em-
presas de ônibus.

O SEPE deve construir pela base o enfrentamen-
to ao governo, propondo um calendário de lutas da 
rede municipal com paralisações e atos, tendo como 
perspectiva a construção de uma greve para derrotar 
todo o plano do governo Crivella/Benjamin de cortes 
de verbas e retirada de direitos, unificando os pro-
fissionais de educação da rede municipal às outras 
categorias de servidores municipais, propondo ações 
unificadas contra os ataques de Crivella aos nossos 
direitos.

A luta deve se materializar concretamente nas 
ruas par lutar por nossa pauta:

- Pagamento imediato da 1ª Parcela do 13º;
- Reajuste já;
- Convocação dos Concursados e pela abertura 

de concursos para professores e fncionários;
- Não ao desvio de função das Merendeiras Rea-

daptadas;
- Aumento  de número de cozinheiras/os por es-

cola e melhores  condições de trabalho 
- 1/3 já!
- 30 horas para os funcionários!
- Não à Polivalência!
- Não à taxação em 11% para aposentados e pen-

sionistas. Não à Reforma da Previdência do Crivella!

3.2 A luta dos profissionais de educação da 
rede municipal de Itaguaí e dos municípios 

do Rio de Janeiro

Nos últimos anos, os profissionais de educação 
da rede municipal de Itaguaí protagonizaram im-
portantes lutas, realizando greves nos anos de 2014, 
2015, 2016 e 2017. Ests greves tiveram resultado bas-
tante positivo, sendo responsáveis pela conquista de 
direitos (como o PCCS, o 1/3 para os professores e as 
30h para funcionários), depois pela implementação 
destas conquistas e, por último, contra os ataques 
dos governos ao salário e aos direitos conquistados. 

Em 2016, o governo Weslei (PSB) passou a atra-
sar os salários dos servidores, o que provocou o iní-
cio da greve. Infelizmente a direção do Sepe-Itaguaí 
desde o início da greve de 2016 buscou desmobili-
zar o movimento, traindo a luta dos profissionais de 
educação. O governo Weslei era considerado “ami-
go” pela direção do Sepe Itaguaí, o que os levou a 
desmobilizar o enfrentamento da categoria contra o 
governo, enfraquecendo a greve. Outro erro da dire-
ção foi não ter apostado na unificação dos servidores.

Em 2017, o governo Charlinho (PMDB) assumiu 
e desde o início já estava claro que iria basear sua 
relação com os servidores no “porrete” ou “chicote”. 
O governo Charlinho recusava-se a negociar com o 
SEPE o pagamento dos salários atrasados e prepa-
rava uma série de ataques à categoria, que decidiu 
entrar em greve em fevereiro, no início do ano letivo. 
A direção do SEPE, apesar de estar favorável a esta 
greve, não apostou na mobilização e na combativi-
dade da categoria, preferindo canalizar a luta para a 
ação na Câmara de Vereadores e na Justiça, que são 
muito importantes ferramentas da luta que devem 
auxiliar a mobilização baseada nas paralisações, gre-
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ves, atos de ocupação de rua etc.
A luta contra o governo Charlinho segue. Deve-

mos apostar na mobilização da categoria, que está 
novamente cada vez mais indignada com o governo, 
e planejar um calendário de lutas unificado com os 
outros setores do funcionalismo, deliberando parali-
sações e atos para retornar o enfrentamento contra o 
governo e a denúncia do prefeito sanguessuga con-
denado a 15 anos de prisão.

3.3 A luta dos profissionais de Cabo Frio

Há que destcar também a combatividade dos 
professionais de Cabo Frio, que permaneceram me-
ses em greve lutando pelos salários atrasados contra 
um prefeito bandido. Da mesma forma os professi-
nais de Duque de Caxias deram um exemplo de luta 
enfrentando o plano de aumento do índice da pre-
vidência, resisitindo a repressão e mantendo a luta.  
Estes são exemplos evidentes que existe disposição 
e força na categoria, e que a direção do SEPE tem 
que apostar em uma luta unificada. 

4. A crise da rede estadual

A rede estadual do RJ tem passado por uma po-
lítica de precarização que tem como conseqüência 
a desvalorização dos profissionais da educação e a 
redução da qualidade de ensino para a população. 
Está evidente a falência do modelo meritocrá-
tico implementado pelo governo Cabral e hoje 
a política de Pezão e do secretário de educação 
Vagner Victer é de fechar escolas e piorar ain-
da mais as condições de trabalho dos educado-
res. Nossos salários estão desvalorizados, sofremos 
assédio moral, os enquadramentos funcionais refe-
rente ao plano de carreira estão paralisados, a evasão 
escolar cresce e as recentes circulares e resoluções 
pretendem aprofundar os problemas. O fechamento 
de turmas, turnos e escolas no inicio do ano letivo 
gerou turmas superlotadas e “sobra” de professores 
nas unidades escolares, um problema que o secretá-
rio tenta resolver obrigando o professor a se dividir 
em várias escolas, a trabalhar em municípios dis-
tantes e habilitando-os sem critérios para dar aula 
de disciplinas para as quais não possuem formação 
adequada.

Os mais recentes ataques enfrentados pela ca-
tegoria são a CI33, que permite que ele trabalhe 
em várias escolas e seja obrigado a trabalhar em 
outros municípios; a resolução 5531/17 que muda 
os critérios para a alocação no quadro de horários, 
o critério deixa de ser a antiguidade e passa a ser 
o tempo de regência na escola, ou seja, serão des-
contados do tempo de trabalho na unidade os perí-
odos de readaptação, períodos de licença e qualquer 
afastamento da regência de turma, e,  os critérios de 
desempate serão: faltas e atrasos no ano anterior e 
lançamento de notas em dia; e, a resolução 5532/17, 
que estabelece que não poderão existir duas ou mais 
escolas estaduais oferecendo o mesmo nível/moda-
lidade de ensino em um raio de três quilômetros, o 
que irá gerar o fechamento de mais escolas, turmas e 

turnos, mais turmas superlotadas e mais professores 
sobrando em suas escolas.

A luta contra o fechamento de escolas e pela 
revogação destas resoluções deve ser o eixo 
imediato de luta da nossa categoria colocan-
do nas escolas e nas ruas uma grande cam-
panha que envolva a categoria, os estudantes 
e a comunidade escolar e denunciando que o 
mesmo governo que dá benefícios fiscais aos 
empresários e está envolvido em escândalos 
de corrupção pretende fechar escolas. Com 
uma luta forte e unificada é possível derrotar estas 
medidas! Basta lembrar que, em 2015, o governo 
Alckmin (PSDB) tentou implementar uma política 
semelhante no estado de SP e foi derrotado pela mo-
bilização dos estudantes secundaristas.

5. As lutas da categoria e a política da 
maioria da direção do SEPE

A greve da rede estadual em 2016

Os últimos anos foram marcados pelo ascenso 
nas lutas dos profissionais de educação da rede esta-
dual e das redes municipais. O aprofundamento da 
crise econômica e a aplicação do ajuste fiscal provo-
cou a revolta crescente dos trabalhadores e do povo. 
A histórica e massiva greve da rede estadual em 2016 
é um exemplo. O governo Pezão aprofundou a apli-
cação do ajuste fiscal e intensificou os ataques aos 
servidores do estado, atrasando, parcelando salários 
e o 13º.

A massiva adesão da categoria à greve da rede es-
tadual aconteceu pela pauta salarial e a indignação 
com a ausência de reajustes por dois anos consecuti-
vos. Infelizmente, baseada em uma avaliação de que 
não era possível arrancar conquistas econômicas, a 
maioria da direção do SEPE errou, secundarizando 
a pauta salarial. Não teve como eixo desgastar o go-
verno e tampouco apostou na importância do “Fora 
Pezão” num momento em que o governo estava ex-
tremamente questionado, meses antes da prisão de 
Sérgio Cabral.

A maioria da direção do SEPE não apostou em 
unificar a luta com as categorias do funcionalismo 
estadual que também estavam em greve (FAETEC e 
UERJ). Não teve política para massificar e fazer uma 
grande campanha de divulgação da greve (como por 
exemplo nas rádios e outdoors por todo o estado), o 
que levou a greve ao isolamento, numa conjuntura 
que tivemos apoio dos alunos com dezenas de ocu-
pações de escolas.

Mesmo nessa conjuntura e até quando vieram os 
ataques de descontos e corte de ponto, a categoria 
demonstrou firmeza para seguir lutando. Lamenta-
velmente a maioria da direção do SEPE organizou 
o desmonte da greve, gerando medo na categoria, o 
que levou com que muitos colegas voltassem às es-
colas e assim, fragilizou o movimento que perdeu a 
força necessária para continuar.

As conquistas da greve foram poucas frente às 
possibilidades. O governo estava questionado e fra-
gilizado. Outras categorias estavam lutando, a rede 

estadual de Educação aderiu massivamente à greve e 
resistiu bravamente durante muito tempo, com um 
alto índice de adesão na mais longa greve da história 
da rede estadual. A categoria saiu de greve questio-
nando a direção do sindicato e com sentimento de 
derrota, pois a principal pauta que mobilizou à cate-
goria era o salário, não foi atendida.

Registramos nossas conclusões desta greve: A 
importância de ter uma direção que acredite na luta 
e no potencial de nossa categoria e que avalie com 
precisão a correlação de forças com o inimigo, pois 
diferente do que estava dito pela maioria da direção 
do SEPE, o governo estava com muitas debilidades, 
vide o que representou a prisão de Cabral. O papel 
que a direção do SEPE deveria ter assumido era con-
vocar a unificação das lutas de todas as categorias, 
dialogar com a comunidade escolar e toda a popula-
ção para fortalecer nossa luta.

O arrocho salarial e as resoluções 5531/17 e 
5532/17, são ataques não somente à categoria, mas 
a toda a população. O fechametno de turnos e es-
colas significa uma afronta à formação de uma ge-
ração e principalmente aos filhos dos tabalhadores 
e do povo pobre, que aprofunda sua marginalização 
com o absurdo desemprego do país. A luta contra o 
fechamento de escolas passa a ser um de nossas pri-
nicpais batalhas!  O SEPE não pode ficar relatando 
esta crise! Deve empreender uma grande campa-
nha realizando reuniões esclarecedoras em todas as 
escolas com pais e alunos para preparar ações con-
tundentes e unificadas que impeçam o andamento 
destas resoluções.

O SEPE deve abandonar o discurso derro-
tista e acreditar na força da categoria. Deve 
assumir o papel de referencia de luta para as 
categorias do estado e do país convocando à 
unificação das reivindicaçãoes contra as re-
formas e convocar no estado à mobilização 
unitária. Tem que exigir o cumprimento de todas 
as pautas da greve que ao governo quer desconhecer.

Nossa pauta está pendente, mas é possível avan-
çar:

- Reajuste salarial. Retorno do pagametno no 2° 
dia útil do mês

- Pagamento imediato de todos os atrasados.
- Pagamento dos descontos da greve. Que o go-

verno cumpra os compromissos da greve!
- Revogação imediata das resoluções 5531/17 e 

5532/17!
- Respeito a origem dos professionais da educa-

ção
- Concurso público já!
- Convocação imediata dos concursados
- Basta de terceirização. Concurso parta funcio-

nários
- Que nenhum funcionário ganhe menos que o 

salário mínimo
- 30 horas par os funcionários
- Uma matrícula uma escola
- Redução do limite de alunos por turma
- Cumprimento de 1/3 de planejamento
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- Isonomia entre funcionários e professores na 
rede estadual

- Revogação da lei que aumentou a 14% o per-
centual da previdência 

- Defesa do direito de greve e o código 61
- Basta de assédio moral nas escolas

5. A luta das Opressões 
5.1. Avança a luta das Mulheres

Com a primavera feminista, desde 2015 com o 
FORA CUNHA até as jornadas de lutas desse ano, 
as mulheres saíram às ruas por seus direitos, seus 
corpos, contra o machismo,  a cultura do estupro e 
por seus direitos trabalhistas, nas greves e ocupa-
ções. Foram fundamentais a construção de um 8 
de março classista, que denunciou as reformas tra-
balhista e da previdência de Temer, levando 30 mil 
mulheres às ruas do Rio de Janeiro, assim como às 
jornadas de luta do 15M, 31M e à poderosa Greve 
Geral do dia 28 de abril. Há um espaço maior para se 
debater o machismo e a violência contra mulher na 
sociedade e dentro do espaço escolar em que atua-
mos, bem como seus direitos enquanto classe.

A Reforma trabalhista ataca diretamente o direito 
das trabalhadoras, sucateando e precarizando cada 
vez mais a vida das mulheres, ao retirar direitos e 
aumentar nossa idade para aposentadoria, desconsi-
derando nossas jornadas duplas e triplas de trabalho, 
que sequer são remuneradas. O maior índice de de-
semprego no nosso país está entre as mulheres em 
idade fértil, pesquisas do IBGE mostram que são as 
mulheres que compõe a maioria de desempregados 
no país. 

Nossa categoria, majoritariamente feminina, é a 
primeira atingida com os cortes do governo. O par-
celamento do décimo terceiro e os atrasos nos sa-
lários, trouxe graves situações de endividamento e 
crise, sendo as mulheres as maiores atingidas, visto 
a responsabilidade com a criação dos filhos, com o 
cuidado de familiares. Não temos creches pros nos-
sos filhos, não temos políticas voltadas para mulhe-
res dentro da própria sala de aula que nos ajude a 
enfrentar o assédio, que nos dê segurança ao chegar 
nas escolas de difícil acesso ou alto grau de pericu-
losidade, que garanta saúde para as professoras que 
enfrentam dupla e às vezes tripla jornada de trabalho 
e mais que isso, não temos garantia de salário. É pre-
ciso enfrentar os ataques, garantindo e conquistando 
segurança para trabalhar e sobreviver. 

O Sepe deve organizar a luta contra o machismo, 
assédio moral e sexual, e pela garantia da licença-
-maternidade e paternidade, creches públicas e 
gratuitas, melhores condições de trabalho e salários, 
impulsione a saúde das mulheres professoras, que 
esteja na luta pela legalização do aborto e fundamen-
talmente na luta contra o governo Pezão e Temer, 
contra os ataques e todos aqueles que retiram nos-
sos direitos!

5.2.  A luta dos negros e negras

Os negros no Brasil sofreram e sofrem histori-

camente com uma série de políticas de apagamen-
tos. Desde ações diretas que tiveram o objetivo de 
exclui-los da sociedade de classes, como a proibição 
do direito a ter terras (logo após a abolição)e a im-
portação de uma mão de obra europeia, no início do 
processo de industrialização brasileira. Esses são 
simples exemplos de como o estado via no negro um 
perigo em potencial para a manutenção dos privilé-
gios da burguesia e da classe média brasileira.

O racismo se entranhou nas relações sociais bra-
sileiras, se solidificou na estrutura da sociedade e se 
transformou em elemento estruturante. Foi camu-
flado por anos por uma poderosa ideologia chama-
da Democracia racial, um conjunto de ideias que 
conseguiu criar o mito da convivência entre raças 
no Brasil. Um mito que aprofundou e escamoteou a 
miséria e a pobreza que foram submetidos a popula-
ção negra. Toda uma cultura gestada e desenvolvida, 
nos traços culturais da diáspora africana, foi negada 
e marginalizada. Ao negro foi dado, só, o direito ao 
gueto e a pobreza. Enfrentar o racismo é se aliar a 
várias frentes de combate ao capitalismo. É entender 
as nuances e características que diferenciam o pro-
letariado brasileiro, é combater a miséria e as con-
dições de vida degradantes oferecidas a maioria da 
população.

As reformas operadas pelos diversos governos 
(PT, PMDB) retiram direitos conquistados pela 
classe trabalhadora, no gráfico da pobreza, a mu-
lher negra é a que mais sofre. A maioria submetida 
ao emprego informal tem no seu cotidiano a sina de 
ser objetificada e desrespeitada. A justiça burguesa, 
sob o olhar incriminatório do Estado, se acostumou 
a matar e a trancafiar a população negra. A crimina-
lização da pobreza e a guerra contra as drogas fazem 
várias vítimas diárias e empoem o terror para os mo-
radores das favelas cariocas.

A prisão de Rafael Braga é o exemplo de 
como o pouco valor dado ao negro se alia com 
uma política clara do Estado, a de sufocar os 
movimentos contestatórios e revolucionários 
surgidos nas jornadas de junho de 2013. A lei 
antiterrorismo da Dilma e a criminalização do 
negro e da pobreza foram os elementos usados 
para a prisão de um inocente.

A escola pública se tornou um lugar de risco, 
mortes como da menina Maria Eduarda se tornam 
rotina e expõem o lado cruel e desumano do projeto 
Higienista moderno, que é o extermínio de jovens, 
sobre tudo negros e negras. Boa parte da juventude 
negra brasileira estuda nas escolas públicas, sendo 
aqueles que mais sofrem com as precárias condições 
impostas, por sucessivas politicas de sucateamento 
operada pelos governos.

- Liberdade para Rafael Braga!
- Contra o genocídio do povo negro nas favelas. 

Parem de matar nossos/as alunos/as!

5.3. LGBT

Nos últimos anos vemos crescer a luta da popu-
lação LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais) por direitos e dignidade, e o SEPE deve 
fazer parte dessa construção. A realidade brasileira 
é marcada pela alta violência LGBTfóbica, sendo o 
que mais assassina LGBTs no mundo. No sistema 
capitalista e patriarcal onde vivemos, a exploração de 
classe se soma as opressões sexuais, e fazem com 
que as LGBTs trabalhadoras sofram maiores vio-
lências e precarização, ainda mais aprofundadas em 
situações de crise,  como a enfrentada pelos educa-
dores do RJ.

A Educação, em sua tarefa de evidenciar a plura-
lidade da humanidade, é um necessário campo na 
luta por respeito as pessoas LGBTs na sociedade. 
Cientes disso, vemos movimentos encabeçados pela 
direita tradicional e por fundamentalistas religiosos, 
tentando proibir nas escolas o debate e conteúdos 
relativos à diversidade sexual e de gênero. Com o 
falso discurso de “fim da doutrinação marxis-
ta” e da “ideologia de gênero” (sic), o projeto 
de lei federal “Escola Sem Partido” vem se des-
dobrando em projetos municipais e estaduais, 
que retiraram a autonomia pedagógica e cer-
ceia as discussões consideradas subversivas. A 
ideia de que a escola não deve discutir diversidade 
sexual também foi expressa por Dilma (PT), ao ve-
tar o “kit anti-homofobia nas escolas”, chamando-
-o prenconceituosamente de “propaganda de opção 
sexual” (sic). É necessário que o SEPE, em conjunto 
com o movimento estudantil e de luta LGBT, seja 
linha de frente no combate ao “Escola Sem Partido”, 
em defesa da liberdade de pensamento e do debate 
de gênero e sexualidade nas escolas. 

- Por uma escola livre! Que seja ambiente seguro 
para os trabalhadores e estudantes LGBTs. 

- Pelo direito ao nome social, de travestis e tran-
sexuais.  

- Pelo combate à evasão das jovens LGBTs das 
escolas.

6- Atualização do Estatuto e 
organização do SEPE

As propostas de atualização do estatuto e orga-
nização do sindicato estão vinculadas a avaliação da 
conjuntura e da intervenção do SEPE no período 
recente. Diante da necessidade de ter um sindicato 
que mobilize a base da categoria para enfrentar os 
governos e todos os seus ataques a nossos salários 
e direitos e à educação pública, precisamos que o 
SEPE seja mais democrático, voltado para a mobili-
zação da base da categoria, e que rompa mais barrei-
ras burocráticas.

1) Comando de Greve: O Comando de Gre-
ve deve fazer parte do estatuto do SEPE como 
uma instância deliberativa. Esta instância será 
composta por membros da direção e da base da rede 
em greve e será responsável por decidir sobre todos 
os aspectos referentes à rede em greve, substituindo 
o Conselho Deliberativo e a Direção como o espaço 
de deliberação desta rede até a suspensão da greve. 
O Comando deverá ser eleito em assembleia no iní-
cio da greve.
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2) Fundo de Greve: A aprovação do Fundo de 
Greve no último Congresso do SEPE foi um passo 
importante no sentido de criar um instrumento que 
pudesse fortalecer as lutas e as greves dos profissio-
nais de educação. Propomos que seja incluído no 
estatuto que o uso e o controle do Fundo de Greve 
sejam debatidos e deliberados em assembleia orça-
mentária, que deverá ocorrer a cada semestre.

3) Conselho Deliberativo – forma de eleição 
dos representantes de base: Diante do atual qua-
dro de organização da base da categoria no SEPE, 
a eleição dos membros de base para participar do 
Conselho Deliberativo deverá ocorrer nas assem-
bleias locais de núcleos e regionais (que deverão ser 
amplamente divulgadas), medida que tornará mais 
democrática e representativa a escolha dos represen-
tantes de base, substituindo a atual forma de eleição 
por meio dos conselhos de representantes locais.

4) Fora de Rede: É importante reformular a 
situação dos profissionais fora de rede no sindicato. 
Defendemos que estes sejam parte da vida política 
e sindical do sindicato e das lutas da educação, no 
entanto, não se trata de nenhuma análise de cará-
ter individual, mas concretamente os Fora de Rede 
não sofrem diretamente na pele os ataques a direi-
tos, atrasos de salário, parcelamento etc. assim como 
os profissionais de educação da rede estadual e re-
des municipais. Defendemos que os Fora de Rede 
possam estar filiados ao SEPE, mas que não possam 
se candidatar nas eleições da Direção do sindicato, 
nem participar com direito a voto nos fóruns delibe-
rativos, como o Congresso, as assembleias, visto que 
não podem representar diretamente à base e suas 
reivindicações.

5) Participação de representantes de base nas 
mesas de negociação: Esta medida vai garantir maior 
confiança por parte da categoria na participação do 
SEPE nas tentativas de negociação com os governos. 
A eleição destes representantes de base deverá ocor-
rer nas assembleias gerais de cada rede e de forma 
permanente, estando os profissionais da rede em 
greve ou não.

6) Escola de formação política e sindical: A 
criação da Escola de formação do SEPE já foi aprova-
da em Congressos passados, mas não foi materiali-
zada. É necessário que seja eleita uma comissão para 
atuar junto à secretaria de formação do SEPE para 
encaminhar esta resolução ao longo do ano de 2018.

7) Ampliação das formas de arrecadação do 

SEPE: Diante da conjuntura atual de aprofunda-
mento da aplicação do ajuste e das lutas, uma das 
formas de retaliação usadas pelos governos tem 
sido o corte do repasse do desconto dos filiados ao 
SEPE. É necessário que seja deliberado na próxima 
Assembleia Orçamentária, que deverá ocorrer até o 
novembro de 2017, uma (ou várias) forma alternati-
va de financiamento do sindicato, visando diminuir 
a dependência em relação aos repasses do desconto 
dos filiados.

8) Manutenção do limite de dois mandatos 
consecutivos na direção do SEPE: Defendemos que 
seja mantida a deliberação do último Congresso do 
SEPE que determinou o limite de dois mandatos 
consecutivos na direção do sindicato.

9) Manutenção da Proporcionalidade: Defen-
demos que seja mantida a Proporcionalidade como 
critério para a composição na eleição da direção do 
SEPE, pois consideramos este um aspecto demo-
crático importante do sindicato.

10) Proporcionalidade direta conforme o voto da 
base (não à cláusula de barreira): Defendemos que 
seja mantido o conteúdo do estatuto no que diz res-
peito à eleição e composição da direção. A direção 
deve ser composta diretamente de acordo com a pro-
porção de votos da base de filiados do sindicato, sem 
a criação de cláusulas de barreiras, o que serviria so-
mente para excluir setores minoritários e oposições 
da direção, possivelmente servindo na prática como 
uma majoritariedade disfarçada.

Sobre filiação do SEPE a central sindical

A atual conjuntura requer a maior unidade da 
classe trabalhadora. Neste sentido, é fundamental a 
organização dos trabalhadores em sindicatos, fede-
rações e Centrais Sindicais que representem a luta 
de nossa classe contra os governos e os patrões. As 
jornadas de março a greve geral de abril e a marcha 
a Brasilia de maio demostraram a disposição de luta 
da classe e a força da mobilização unificada. Infeliz-
mente as principais centrais sindicais CUT e CTB 
abandonaram a unificação, o Fora Temer! e desmon-
taram a possibilidade de uma nova greve geral que 
conseguisse parar as reformas e acabar com o go-
verno Temer.

Nesse contexto, a unidade e a organização em 
um espaço alternativo às velhas direções é uma ta-
refa necessária. O SEPE não pode continuar isola-

do. Consideramos que a CSP-CONLUTAS, hoje, 
é a central que apresenta à classe trabalhadora as 
melhores condições aos que almejam a construção 
de uma direção alterativa classista e de luta, demo-
crática, independente de governos e patrões, que 
combata permanentemente e de foram intransigen-
te as traições das direções burocráticas. Propomos a 
filiação a CONLUTAS no intuito de apostar nesta 
construção. Contudo, esse debate não ocorreu na 
base da categoria, nem nas assembleias de escolha 
de delegados ao nosso congresso. Há coletivos de vá-
rias centrais e correntes sindicais organizadas no in-
terior de nossa categoria. É necessário ampliar esse 
debate. Neste sentido, propomos:

-  Iniciar esse debate na base da categoria.
- Realizar uma publicação específica do sindica-

to com todas as posições que existem no interior de 
nossa categoria e divulgá-la.

- Realizar debate sobre esse tema, com repre-
sentações das posições existentes, divulgando am-
plamente o evento (site, jornal, facebook, cartazes, 
entre outros).

- Deliberar esse tema em uma conferência a ser 
convocada até abril de 2018.

- Participar dos fóruns da CSP-CONLUTAS 
como observador no intuito de aprofundar a experi-
ência e conhecimento sobre esta Central.

No mesmo sentido, opinamos que a categoria 
deva discutir sua filiação a CNTE. A CNTE man-
tém uma política burocrática, afastada da base e 
das lutas da educação. Com uma direção majoritá-
ria atrelada a política do PT e da CUT, nos últimos 
anos, quando em 2014 explodiram greves na maio-
ria dos estados, não convocou a uma luta nacional, 
e somente se limitou, e limita, a chamar a um dia 
nacional de luta, apesar de que as categorias da 
educação foram as que mais lutaram no país nos 
últimos anos enfrentando duros ataques e repres-
são dos governos. O SEPE desfiliou da Confedera-
ção com profundas críticas à época, com o objetivo 
de se converter em um polo de referência para a 
conformação de uma nova entidade nacional. Este 
caminho não foi trilhado, e é o único sindicato no 
país que está por fora da Confederação, por isso a 
categoria deve discutir de forma democrática qual 
rumo adotar. Propomos abrir o debate na base da 
categoria, divulgando as diversas posições e resol-
ver em instância extraordinária.

Assinam essa tese:
Adolpho Ferreira – Professor Rede municipal do 
Rio e Rede municipal de Itaguaí
Adriana Fagundes Pereira- Auxiliar de Creche 
Rede municipal de Itaguaí
Aires Alves da Silva -  Professor rede estadual  
Metropolitana I
Alan dos Santos Dias - Professor da Rede 
Estadual RJ Metros I e VII
Alberto José Patricio Pereira - Professor da 

Rede Estadual
Alessandra Rodrigues de Andrade - Professora 
da Rede Estadual e Municipal do Rio 
Alessandra Augusta Teixeira – Agente 
Educadora da Rede Municipal do Rio
Alessandra Peixoto do Carmo – Professora da 
Rede Estadual e Rede Municipal do Rio
Alessandra Sant’Ana - Professora de Educação 
Infantil da Rede Municipal RJ

Alexandre Aguiar Pereira - Professor da rede 
Estadual 
Alexandre Araújo -Diretor do SEPE Lagos 
Professor da Rede Estadual RJ
Ana Paula do Nascimento Rodrigues, professora 
Rede Estadual e Municipal de Cabo Frio
Ana Paula Martins Gomes da Silva - professora 
da educação infantil, Rede municipal de cabo frio                        
Ana Paula Moderno Sieiro Silva - Professora da 
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Rede Municipal do Rio 
André Alexandre Barbosa dos Santos – 
Professor Rede Municipal do Rio
André Luiz Souza de Jesus – Auxiliar de 
Serviços Escolares da Rede municipal de Itaguaí
Andréa da Silva Rocha - Professora da Rede 
Estadual Metro IV                        
Angela Rodrigues da Silva - Inspetora de Alunos 
da Rede Estadual
Antonio Johnson - | Professor Rede municipal 
do Rio
Alberto Marins – Prof Rede Municipal do Rio e 
rede Estadual
Artur Círio Silva - Professor da Rede Estadual 
Arnaldo de Oliveira Ramos – Professor Rede 
Estadual e Rede Municipal do Rio
Azuri Bueno Martins – Professor da Rede 
Estadual
Bárbara Sinedino – Professora Rede Estadual e 
Rede municipal do Rio
Bruno Melo – Prof Rede Estadual
Carla Kikinger - Professora da Rede Estadual
Carlos Amorim do Vale – Professor Rede 
Estadual e rede Municipal do Rio
Carmen Lucia de Melo - Professora da Rede 
Municipal do Rio (aposentada)
Carolina dos Santos Conceição, professora rede 
estadual e municipal de Rio das Ostras
Charles Pimenta - professor Rede Estadual e 
Municipal de Cabo Frio
Clecia Vieira da Silva - Merendeira da Rede 
Municipal RJ                        
Cristiane Ribeiro de Jesus Santa Rosa - 
Professora da Rede Municipal de Itaguaí
Cristiane de Castro – Profa da Rede Estadual
Danielle Rocha - Professora da Rede Estadual 
Metro IV 
Débora Rodrigues Ferreira - Professora Rede 
Estadual e rede municipal do Rio
Deise Marins Alcântara - Professora da Rede 
Municipal do Rio
Deise da Silva Jacques - Professora da rede 
Estadual 
Doc Costa, professor de Química, rede estadual 
e municipal de Cabo Frio
Dulce Maria M. Mello – Profa Rede Municipal 
do Rio
Eduardo Silva pinto, professor de história, rede 
estadual
Elbio Meireles Azeredo, professor de história, 
rede municipal de Araruama e Cabo Frio   
Ellen Lima - professora - rede Municipal e 
Estadual
Érika Gemino Mendes - Professora da Rede 
Estadual e Municipal do Rio
Evelyn Tavares da Silva – Professora Rede 
Municipal de Itaguaí
Fabiana Balbino Teles - Professora da Rede 
Municipal de Itaguaí
Felipe de Souza Ramão. Professor de geografia, 

Rede Estadual
Flávia Dores de Almeida, professora de artes, 
rede estadual                        
Flávia Regina Neves Baptista, professora de 
português, rede estadual
Fred da Silva Cesário – Professor da Rede 
Municipal de Cabo Frio
Gilvania Rodrigues Lopes – Profa Rede Municipal 
do Rio
Heloisa Helena da Cruz Aguiar - Professora da 
Rede Estadual
Henrique Cesar Santos de Almeida, Encarregado 
Manutenção Elétrica Hidraulica, rede estadual
Ilza Regina Valente Costa – Profa Rede Estadual, 
Buzios
Jacqueline Fernandes – Professora Rede Estadual
Jacqueline Máximo Moreira - Professora da rede 
municipal do Rio
Janaína Alves - Professora da Rede Municipal RJ
Janaína Carneiro - Professora da Rede Municipal 
RJ
Janine Barbosa Pereira – Professora Rede 
Municipal do Rio
Jaqueline Vasconcellos - Professora da Rede 
Municipal RJ
João Knauer - Zelador Vigilante da Rede Estadual
Jobelia dos Santos, inspetor de aluno, rede 
estadual
Jorge Augusto Corrêa Ribeiro –  Prof. Rede 
Municipal do Rio
Josemar Moreira Barbosa - Professor da Rede 
Estadual
Leandro Galindo - professor Rede Estadual e 
Municipal do Rio
Lenilda Souza – Professora Rede Municipal de 
Itaguaí
Lisandro Bessa Cordeiro – Professor Rede 
Estadual 
Luciana Machado – Rede Particular
Luciane de Oliveira Gregório - Professora da 
Rede Estadual 
Ludmila Moreira Costa – Rede estadual CIEP 391 
Maricá
Luiz Antônio Lima - Professor da Rede Estadual 
Metro I
Márcia dos Santos Paschoal - Aposentada da 
Rede Municipal do Rio de Janeiro
Marco Antônio Pelaes – Fora de Rede
Marcos Ribeiro – Rede Particular
Maria Letícia J. Do Nascimento Lima – Auxiliar de 
Serviços Escolares da Rede Municipal de Itaguaí
Mariana Nolte – Professora da Rede Estadual
Marinei Werneck da Costa Dias, professora de 
sociologia/filosofia, rede estadual
Mario Luís da Cruz Aguiar - Professor da Rede 
Estadual e da Rede Municipal de Itaguaí 
Mário Rodrigo Melo de Souza, professor de 
história, rede Municipal de Cabo Frio e Rio de 
Janeiro                        
Máris Mattoso – Professora da Rede Municipal do Rio

Mauricio Loski - Professor rede estadual e rede 
Municipal do Rio de Janeiro
Micheli Pires da Silva - Professora da Rede 
Estadual e Rede municipal do Rio
Mônica Regina de Souza dos Anjos – Professora 
da Rede Estadual e Municipal do Rio
Nathália Cortes – Ciep Hildebrando de Araújo 
Góes
Omar Nogueira de Almeida - Professor da Rede 
Estadual e Municipal do Rio
Paulo César Moura da Silva - inspetor de alunos 
da Rede Estadual
Paulo Ricardo Alves de Oliveira, professor de 
educação física, rede estadual
Priscilla Corrêa Alves - Professora da Rede 
Municipal RJ  
Ramon Ricardo - Professor rede estadual e rede 
Municipal do Rio de Janeiro  
Renata Coutinho - Professora Itaocara
Rogério Corrêa Alves - Professor da Rede 
Municipal RJ  
Rômulo Abreu Lourenço – Fora de Rede
Rosani Carvalho De Castro - Professora da Rede 
Municipal de Itaguaí
Roseli Souza do Nascimento - Professora da rede 
estadual
Rosimar de Lemos Pires – Professora da Rede 
Estadual
Sandra Corrêa Alves – Merendeira da Rede 
Municipal RJ
Simone Freire de Carvalho – Professora da Rede 
Municipal de Cabo Frio
Simone Pontes dos Santos - Professora rede 
estadual
Tânia Mara M. S. Gouveia, professora de 
matemática, rede estadual e municipal de Cabo 
Frio
Tatiane Felix De Carvalho - Professora da Rede 
Estadual
Thays de Abreu Bartolazzi - Professora rede 
estadual Niterói
Thais Gamelleiro Soares - professora da rede 
municipal do Rio
Telma Maria de Souza Silva, merendeira, rede 
estadual                        
Telma Lessa dos Santos - Professora da Rede 
Estadual
Ubaldo de Azevedo Santa Rita - Zelador 
vigilante da Rede Estadual
Vânia Regina Barbosa Farias – Agente de 
Pessoal da Rede Estadual
Varvara Seabra – Professora da Rede Estadual
Victor de Oliveira Freitas – Professor da  Rede 
Estadual/ Metro V Caxias
Victor Santana - Professor da Municipal RJ                        
Vinicius Pereira – Rede Estadual
Viviane Lopes - Professora da Rede Estadual 
Metro I
Viviane Magalhães – Professora Rede Municipal 
de Itaguaí 
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Tese17
POR UM SEPE DE VITÓRIAS, UNIDOS/
AS COM A CNTE PRA LUTAR CONTRA 
O GOLPISMO E PELA GARANTIA DOS 

DIREITOS DOS/AS TRABALHADORES/AS 
DA EDUCAÇÃO!

No ano do centenário da Revolução Russa e da 
primeira Greve Geral no Brasil, o congresso dos tra-
balhadores e trabalhadoras da educação deve cons-
truir atitudes e políticas que combatam a ofensiva 
reacionária mundial, estimulando a solidariedade 
internacional e a construção de uma utopia socialista 
que ofereça aos povos do mundo a esperança de tem-
pos mais justos, fraternos e igualitários!

A Conjuntura internacional: 
os ventos conservadores e a 

resistência dos povos

A eleição de Donald Trump 
à presidência dos EUA ex-
pressa com crueza as princi-
pais características do início 
do século XXI: crise, guerras e 
instabilidade generalizadas. O 
acirramento da crise econômi-
ca mundial e das instituições da 
democracia liberal aprofundam 
o descrédito dos povos com a 
política, especialmente com a 
forma partido. Emergem desse quadro de crescente 
barbárie capitalista, narrativas que difundem o ódio, 
a exclusão, a xenofobia, a misoginia e o racismo.

Na Europa, as altas taxas de desemprego e a de-
sindustrialização do continente não foram modifica-
das com as duríssimas políticas de austeridade. Só o 
rentismo lucrou. Partidos de direita e de esquerda, 
que aplicaram este receituário, foram fortemente 
questionados nas urnas, sofrendo derrotas históri-
cas. Todavia, as propostas alternativas em alta flo-
rescem da arena que culpabiliza o imigrante como 
o responsável pela crise. Dessa forma, o plebiscito 

que aprovou a saída do Reino Unido da União Euro-
peia, sob a campanha do Brexit, expressa a exaustão 
dos trabalhadores europeus com tais políticas, mas 
também o avanço da pauta xenófoba e conservadora.

Buscando reverter a decadência da sua hegemo-
nia mundial, os EUA avançam sobre os BRICs, espe-
cialmente num confronto político-comercial com a 
Rússia e a China. Esta ofensiva também foi decisiva 

para desestabilizar governos po-
pulares na América Central e do 
Sul, que sofrem ataques contra 
suas riquezas naturais e seus 
patrimônios estatais. Em alian-
ça com as elites locais, os EUA 
impulsionaram a crise política e 
econômica, derrotando tais pro-
jetos pela via eleitoral, como na 
Argentina, ou através de golpes 
jurídico-institucionais, como os 
de Honduras, Paraguai e Brasil.

A Venezuela é a bola da vez. 
Desde a morte de Hugo Chá-
vez, em 2013, o país vive uma 
grande instabilidade, fruto da 

pressão imperialista e da direita venezuelana que 
possuem um só objetivo: reconduzir a Venezuela à 
condição de parceiro subalterno no jogo internacio-
nal, retomando o controle do estado e destruindo as 
conquistas populares instituídas pelos governos bo-
livarianos.

A gravíssima crise mundial do capitalismo, que 
nos faz lembrar o cenário dos anos vinte do século 
passado, se expressa no seu caráter cada vez mais 
destrutivo, na desregulamentação crescente dos 
mercados de capitais e na concentração de riquezas, 
que eleva a patamares assombrosos a taxa de acumu-

lação dos 1% mais ricos do planeta. O capital aplica 
uma receita clara: os trabalhadores pagam a conta 
através do rebaixamento ainda maior do seu nível de 
vida, da destruição do meio ambiente, da financei-
rização de todos os níveis da vida e da promoção de 
mais guerras. 

Apesar de um início de século XXI fortemente 
violento, desigual e conservador, os povos do planeta 
lutam contra os efeitos devastadores do capitalismo. 
É urgente a construção de alternativas democráticas, 
populares e de esquerda para enfrentar esta ofensiva. 
A unidade internacional dos trabalhadores e traba-
lhadoras não pode ser apenas o refrão de um hino. 
O SEPE deve promover ações unitárias, apoiando 
as mobilizações dos setores populares em todos os 
continentes. Por isso, propomos:

Aproveitar o centenário da Revolução Rus-
sa de 1917, e estimular posturas que desenvol-
vam o sentimento de solidariedade internacio-
nalista!

Todo apoio ao povo venezuelano contra os 
ataques e a tentativa de golpe da direita e do 
imperialismo! Não passarão!

Pela unidade dos povos latino-americanos 
e caribenhos!

Pela unidade dos povos trabalhadores con-
tra as guerras imperialistas!

Conjuntura nacional: unidade dos 
trabalhadores para derrotar o golpismo e 

defender os nossos direitos!

O golpe jurídico-institucional de 31 de agosto de 
2016 não foi somente contra Dilma Rousseff, elei-
ta democraticamente com 54 milhões votos. O ob-
jetivo não é apenas interditar Lula. O alvo principal 
dos golpistas sempre foi o povo brasileiro. Por isso, 

A coragem da CNTE, que 
aprovou a mobilização em 
seu Congresso, revela que 
a Confederação cumpre 

um papel fundamental na 
organização das demandas dos 

profissionais e da educação. 
Por isso, todos os sindicatos da 
educação devem estar filiados 

à CNTE! 
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o impeachment não resolveu a crise. O golpe ainda 
continua em curso, tentando reverter rapidamente 
conquistas duramente arrancadas nos últimos cem 
anos pelos trabalhadores e trabalhadoras, após du-
ríssimos confrontos.

O golpismo tornou-se, sobretudo, um meio de 
revogar os direitos sociais existentes desde os anos 
30, e universalizados pelas lutas populares! Reduzir 
as liberdades democráticas e cancelar os aspectos 
positivos da Constituição de 88. Anular as transfor-
mações ocorridas desde 2003, que retiraram mi-
lhões da miséria, valorizando as ações afirmativas 
que levaram às universidades e aos institutos fede-
rais milhões de jovens, muitos dos quais, hoje, atu-
am como professores e funcionários da educação. 

O golpismo é uma ponte para o passado, recon-
duzindo o Brasil à condição subalterna e periférica 
que ocupava no cenário internacional, submeten-
do a nossa política externa aos Estados Unidos, 
nos afastando da integração regional e dos BRICS.

O golpismo produz efeitos no plano das ideias, 
da cultura, da educação e da religiosidade. Ele se 
articula com a agenda retrógrada, e, por isso, tam-
bém significa um retrocesso no terreno dos direi-
tos das mulheres, dos homossexuais, dos negros, 
dos indígenas, da juventude. Não está desconecta-
do deste movimento o fortalecimento das opções 
religiosas fundamentalistas, a repressão às mani-
festações culturais de origem africana e indígena, 
a opressão às ações feministas contra o machismo, 
a perseguição ideológica aos profissionais da edu-
cação e estudantes progressistas e de esquerda, ao 
recrudescimento de práticas racistas e violentas, 
enfim, a retaliação aos comportamentos detento-
res de uma visão de mundo alternativa ao individu-
alismo e ao conservadorismo.

O programa do golpismo é claro, e é fortemente 
sustentado pelo conservadorismo (que não perdoa 
a liberação de tantas energias insubmissas entre os 
oprimidos!) e pelo capital – banqueiros, latifundiá-
rios, grupos empresariais de grandes meios de co-
municação e industriais. Esses são os verdadeiros 
donos do poder. 

O remédio para a crise faz o Brasil retroceder 
aos anos noventa: congelamento do investimento 
social, terceirização ilimitada, flexibilização do tra-
balho, destruição do serviço público com o fim da 
carreira do servidor através de demissões, arrocho 
salarial, desvalorização do salário mínimo, priva-
tizações. Enfim, procuram ampliar ainda mais a 
margem dos seus vultosos lucros através da supe-
rexploração do povo brasileiro.

Diante desse quadro catastrófico, os golpistas 
sabem que a resistência já se iniciou, e vai gerar 
uma crescente reação popular. Por isso, reforçam 
a política de repressão. É neste contexto que ocor-
rem os ataques aos Sem Terra e Sem Teto, à ju-
ventude que ocupa escolas, ao movimento sindical, 
aos partidos de esquerda e ao ex-presidente Lula. 
A criminalização da esquerda é, no fundamental, 
um prolongamento da criminalização da pobreza, 
dos negros, das periferias, enfim dos oprimidos. 

Não nos iludamos: o judiciário é parte funda-
mental do golpe, e não é o garantidor das liber-
dades fundamentais. Vivemos sob um Estado de 
Exceção. Por isso, a justiça não concedeu o habe-
as Corpus à Rafael Braga! E o STF criminaliza as 
greves do setor público, autorizando o executivo a 
cortar o salário do funcionalismo. É golpe!

Neste sentido, a posição do SEPE diante do 
golpe em curso não pode ser omissa e dúbia, 
como foi até o momento. O congresso dos tra-
balhadores e das trabalhadoras em educação 
deve aprovar a resolução de que o que houve 
no Brasil foi um golpe! Um golpe contra a de-
mocracia, um golpe contra os trabalhadores!

Sem essa definição precisa, o sindicato conti-
nuará fazendo manifestações marcadas pela con-
fusão entre os profissionais da educação, muitos 
dos quais ainda não compreendem que os ataques 
terríveis têm a sua origem num golpismo articu-
lado em nível nacional, estadual e municipal. Não 
irá preparar a categoria para os duríssimos enfren-
tamentos desse período, onde a manutenção das 
nossas conquistas serão vitórias. O sindicato in-
ventou uma novidade: golpistas sem golpe!

O Brasil vive mais uma encruzilhada histórica. 
A resposta ao golpismo e ao seu neoliberalismo 
radical deve ser o enfrentamento unitário com o 
fortalecimento das lutas. Apesar da situação ainda 
defensiva, os trabalhadores foram capazes de rea-
lizar, em 2017, três Greves Gerais. A Greve Ge-
ral da Educação, no dia 15 de março, marcou 
o protagonismo de professores e funcioná-
rios, num momento em que se achava pouco 
provável o sucesso desta data. A coragem da 
CNTE, que aprovou a mobilização em seu 
Congresso, revela que a Confederação cum-
pre um papel fundamental na organização 
das demandas dos profissionais e da educa-
ção. Por isso, todos os sindicatos da educação 
devem estar filiados à CNTE! 

O sucesso da mobilização reacendeu o ânimo, e 
reforçou a necessidade urgente de deflagração da 
Greve Geral de toda a classe trabalhadora. A uni-
dade das centrais, sindicatos, dos diversos movi-
mentos sociais e das esquerdas garantiu uma forte 
mobilização, especialmente no dia 28 de abril. Es-
tas ações e a clara rejeição da sociedade brasilei-
ra pressionaram o bloco parlamentar, que rumava 
para a votação da reforma da previdência. Todavia, 
não foi forte o suficiente para impedir a votação da 
contrarreforma trabalhista. A atual conjuntura exige 
a construção de uma nova Greve Geral. Os traba-
lhadores estão em plena batalha contra as alterações 
previdenciárias, contra a terceirização ilimitada, o 
desmonte dos direitos sociais, da educação e da saú-
de públicas e a destruição do serviço público e da car-
reira destes servidores!

O êxito na luta contra o golpismo está diretamen-
te vinculado à capacidade de união das forças de-
mocráticas, populares e de esquerda. Apoiamos o 
fortalecimento e a cooperação mútua da Fren-
te Brasil Popular e da Frente Povo sem Medo, 

dialogando com outras iniciativas frentistas. O 
SEPE deve participar destas iniciativas, colaborando 
para a construção de um amplo movimento em defe-
sa das liberdades democráticas, da soberania nacio-
nal e do desenvolvimento. 

No campo da educação, o combate é duríssimo. A 
frente golpista objetiva desmantelar todos os elemen-
tos progressistas conquistados desde 2003. A resis-
tência ao desmonte, promovido pelo governo Temer, 
já se iniciou. Entidades do Comitê Nacional de Luta 
em Defesa da Escola Pública romperam com o Fó-
rum Nacional de Educação após a exclusão de várias 
instituições e a nova composição sob o controle do 
MEC.

Liderados por entidades como a ANPED e a 
CNTE, os movimentos sociais realizarão uma ampla 
movimentação de construção das conferências mu-
nicipais e estaduais, visando a realização de uma po-
derosa Conferência Nacional Popular de Educação, a 
CONAPE! Mais um grande momento para mostrar 
ao golpismo que não recuaremos, e afirmaremos o 
projeto transformador e popular do campo da edu-
cação. Dessa forma, o SEPE deve participar das 
reuniões preparatórias da CONAPE, transfor-
mando-se num dos polos impulsionadores 
destas conferências no estado do RJ, pois o sin-
dicato possui uma capilaridade capaz de mo-
bilizar um grande contingente de educadores, 
estudantes e comunidade.

A classe dominante brasileira tenta implementar 
medidas estruturais para impedir que a esquerda 
governe o país. As eleições de 2018 são uma batalha 
fundamental. Mas a vitória deste combate depende 
do crescimento das mobilizações, da capacidade de 
retomar a ofensiva e derrotar o projeto do golpismo. 
À Luta! 

Por um SEPE independente, crítico e pro-
positivo frente a todos governos!

Reafirmar a luta pelo investimento dos 10% 
do PIB na educação e a garantia do investi-
mento dos Royalties do pré-sal em saúde e 
educação. 

Contra o congelamento dos investimentos 
na educação! Pela revogação da EC 55!

Contra a Reforma trabalhista, da Previdên-
cia e demais propostas dos golpistas contrárias 
aos interesses dos trabalhadores e da demo-
cracia!

Pela libertação imediata de Rafael Braga! 
O alvo principal do golpe jurídico-insti-

tucional de 31/08/2016, ainda em curso, são as 
trabalhadoras e trabalhadores brasileiros! Um 
golpe contra a democracia!

Pela unificação das lutas dos sindicatos dos 
trabalhadores em educação no calendário da 
CNTE, rumo a novas mobilizações nacionais 
vitoriosas, como a Greve Geral da Educação 
do dia 15 de Março!

Por uma nova Greve Geral unificada da 
classe trabalhadora brasileira! 

Pela participação do SEPE nas Frente Brasil 
Popular e Frente Povo sem Medo, em diálogo 
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constante com outras iniciativas frentistas!
Pela participação do SEPE na construção 

da CONAPE – Conferência Nacional Popular 
da Educação! Os golpistas não passarão!

A Conjuntura dos municípios e 
do estado do Rio de Janeiro:

O golpe em curso se materializa bem aqui!

O golpe em curso contra a classe trabalhadora 
no país se articula com o conservadorismo e o gol-
pismo presentes no Rio. O governador Pezão iniciou 
o segundo mandato, alinhado à agenda golpista do 
PMDB. Rapidamente, ele alcançou um grande ín-
dice de rejeição devido ao quadro de calamidade do 
Rio e à situação desesperante de milhares de servi-
dores públicos, principalmente os aposentados. A 
crise se aprofunda, e as soluções preconizam mais 
austeridade e desmonte do Estado.

O Rio é a ponta de lança dos acordos de rene-
gociação da dívida. O governador visitou vários es-
tados da federação, articulando-se junto ao governo 
federal com o intuito de garantir a renegociação em 
troca de reformas liberais e da retirada de direitos 
históricos dos servidores públicos estaduais. Apesar 
da luta intensa, os trabalhadores não conseguiram 
impedir o aumento da alíquota de 11 para 14% e a 
privatização da CEDAE. A polícia de Pezão reprimiu 
violentamente os trabalhadores. 

A situação do estado fluminense é cada vez mais 
calamitosa: aumento exponencial da violência com a 
falência definitiva da experiência das UPPs, extermí-
nio da população mais pobre, negra e jovem da peri-
feria do estado. O pacote de maldades não reverterá 
esse cenário, aumentando certamente a exclusão so-
cial. Aos servidores estaduais, a efetivação do maior 
arrocho salarial das últimas décadas e a perda de 
conquistas acumuladas durante os últimos quarenta 
anos. Para o povo mais pobre, a conta será enviada 
através do desemprego e do sucateamento completo 
do já raquítico serviço de saúde e de educação públi-
co que ainda é oferecido. 

A educação estadual passa por um desmonte de 
proporções assombrosas, como jamais aconteceu em 
sua história. Após longas greves, professores, fun-
cionários e aposentados ainda convivem com imen-
sos atrasos e parcelamento de salários! No caso da 
UERJ, Pezão assume o total descaso com a estrutura 
da principal universidade estadual do Rio. O des-
mantelamento da rede estadual de ensino é visível: 
fechamento ininterrupto de várias turmas, turnos e 
escolas. As últimas resoluções de Victer deter-
minam uma brutal redução da universaliza-
ção do ensino médio, estimulando o crescimento 
da evasão, pois o perímetro estabelecido por escola 
impede concretamente o direito dos jovens à educa-
ção, ignorando distâncias e o perigo das regiões con-
flagradas. O outro lado perverso dessas medidas 
é a completa descaracterização da carreira do 
professor: deslocamentos de docentes II, perda 
de origem de PI e certificação desenfreada, im-
plantando na prática a polivalência.

Iniciando o ano de 2017, as prefeituras eleitas, 
em sua grande maioria, também reproduziram o 
discurso da austeridade e da crise. Repetem-se os 
dramas dos servidores públicos: naturalização dos 
atrasos de salários, especialmente dos aposentados, 
reajuste zero ou sem ganho real, reformas da previ-
dência, com o aumento da alíquota, em municípios 
como Niterói, revogação de planos de carreira como 
em Belford Roxo, retirada de antigos direitos traba-
lhistas como em Duque de Caxias, cuja rede prota-
gonizou uma ocupação da Câmara de vereadores e a 
terceira greve em seis meses.

Na capital, o governo carioca começou a gestão 
anunciando um enorme déficit no caixa do municí-
pio, sem, contudo, demonstrar publicamente o rom-
bo. Paes e Crivella duelam nos meios de comunica-
ção, pois o primeiro jura que deixou a cidade sem 
dívidas. Nesses seis meses, o prefeito combina um 
discurso de crise e austeridade, num mandato que 
não apresenta nem vigor e nem nada de novo.

Os servidores vivenciam os cortes de benefí-
cios. E ameaças de não pagamento de salários dos 
aposentados e pensionistas. O argumento da crise 
impõe mais limites à oferta de serviços de qualida-
de e à garantia de um trabalho não precarizado na 
educação: falta verba e centenas de concursados não 
podem ser convocados alegando a lei de responsabi-
lidade fiscal, apesar do número recorde de aposenta-
dorias. A grande novidade são as práticas que reve-
lam um caráter conservador-religioso na prefeitura 
carioca, como o censo religioso na guarda municipal, 
suspenso após grande pressão nas redes sociais, e a 
restrição às rodas de samba em locais como a Pedra 
do Sal.

A mobilização das redes públicas de educação 
deve privilegiar a defesa das conquistas obtidas du-
rante as últimas décadas. Professores, agentes e 
funcionários também devem realizar a dispu-
ta contra-hegemônica no terreno das práticas 
pedagógicas, curriculares e de formação, re-
sistindo e construindo alternativas transfor-
madoras no campo político-educacional. Mais 
do que nunca, os profissionais da educação devem 
relacionar as suas lutas locais e cotidianas aos movi-
mentos nacionais que se confrontam com o golpis-
mo. Também deve organizar a luta unificada com os 
movimentos dos servidores públicos municipais e 
estadual, como o MUDSPM e o MUSPE, é funda-
mental para construir uma pauta e atividades con-
juntas, resguardando, porém, as especificidades de 
cada categoria.

Diante da escalada gravíssima de violência no 
Rio, nosso sindicato deve impulsionar a luta sobre 
a situação da violência e a sua influência sobre o 
cotidiano escolar, participando de movimentos, en-
volvendo a sociedade nas reivindicações que deve se 
iniciar pelo fim imediato das incursões policiais no 
horário escolar! Propomos:

Pelo fim imediato das incursões policiais no 
horário escolar!

Pela defesa das conquistas dos planos de 
carreira unificados da educação e dos nossos 

direitos trabalhistas, funcionais e previdenci-
ários!

Contra a precarização do trabalho de pro-
fessores, funcionários e agentes nas unidades 
escolares do Rio de Janeiro!

Pela convocação dos concursados! Contra a 
terceirização!

Pela construção de um P.P.P democrático e o 
respeito à autonomia pedagógica!

Cumpra-se a lei! Pela implementação do 
1/3 de atividade extraclasse!

Fora Pezão e leva junto o Victer!
Não à certificação e às Resoluções 5531, 5532 

e 5533! Pelo direito à origem de professores e 
funcionários!

Fechar escola é crime! Por uma ampla cam-
panha junto à sociedade!

Denunciar no MP e à Corte Internacional 
de Direitos Humanos o descumprimento da 
garantia ao direito à educação dos jovens pelo 
governo do estado! 

Continuar a luta unificada do funcionalis-
mo estadual, junto com o MUSPE!

Organizar a luta unificada do funcionalis-
mo municipal, como o MUDSPM!

Contra os atrasos nos pagamentos dos pen-
sionistas e aposentados.

Contra a reestruturação na rede municipal 
do Rio!

Inclusão é um direito! Pra garantir a qua-
lidade é necessário reduzir o quantitativo de 
estudantes e a convocação imediata de media-
dores!

Dignidade para aposentados e aposentadas!

O grave quadro estadual assume contornos dra-
máticos com a situação dos servidores públicos apo-
sentados. Com enormes atrasos e parcelamentos de 
salários, contas vencidas, tratamento médico inter-
rompido, despejos, depressão e até mesmo suicídios, 
eles sofrem uma ação comprovada de discriminação 
do governo. Propomos:

Não aceitamos o parcelamento de salários! 
Nosso trabalho não é parcelado!

Respeito à Constituição Federal e ao Estatu-
to da Pessoa Idosa que determinam prioridade 
de atendimento aos aposentados, incluindo o 
pagamento dos proventos!

Auditoria nas contas do RioPrevidência! 
Publicizar o motivo do dinheiro do RioPrevi-
dência não estar cobrindo o pagamento dos 
aposentados e pensionistas!

POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Educação: Temer golpista, usurpador do 

futuro dos trabalhadores brasileiros

A educação é um dos principais alvos de ataque 
dos golpistas: destruir os avanços obtidos desde 
2003, consolidar a financeirização e a meritocracia. 
Sobretudo, bloquear o empoderamento da juventu-
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de. No processo de desmonte do Estado brasileiro, 
as medidas que congelam investimentos e aprofun-
dam a terceirização significam um profundo retro-
cesso no financiamento da educação e na valorização 
dos profissionais da educação. As metas do PNE 
tornam-se uma obra de ficção. 

BNCC e Reforma do Ensino Médio: 
homogeneizar e selecionar para o mercado!

A contrarreforma do ensino médio tem como 
alicerce fundamental a Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC). Uma concepção de currículo, cen-
trada na hierarquização e seleção de conteúdos, que 
servirão de referência para os exames nacionais e 
para a redistribuição de recursos cada vez mais di-
minutos. Uma lógica homogeneizante, baseada na 
pedagogia das competências e habilidades, nos va-
lores do mercado e na avaliação de desempenho no 
viés da responsabilização de professores, escolas e 
direções, num claro atendimento às diretrizes pri-
vatista.

A contrarreforma vai mais além. Sob o pretexto 
de modernizar o ensino médio, consolida o empo-
brecimento da oferta de disciplinas, rebaixando a 
qualidade de ensino da juventude mais pobre. Na 
rede estadual, o dramático fechamento de turnos, 
turmas e escolas pela Seeduc fere frontalmente o di-
reito básico à educação. Apesar da sua aprovação, 
os sindicatos da educação devem construir a 
luta de resistência contra a Reforma do Ensino 
Médio e a desregulamentação da carreira do 
magistério.

A BNCC atinge todas as etapas da educação bási-
ca, impondo a lógica da avaliação quantitativa e con-
teúdista, homogeneizando “o que deve ser aprendi-
do”. Na educação infantil, a Base se torna mais um 
elemento concreto da antecipação da escolarização, 
transformando o significado da educação para crian-
ças pequenas, conquistado pelos movimentos so-
ciais há décadas.

Escola sem partido: lutar contra a mordaça 
na educação

O avanço da agenda conservadora no Brasil se 
materializa na educação através do “Projeto Esco-
la sem Partido”, um elemento inequívoco da ação 
militante das direitas no Brasil. A proposta defende 
uma escola com conteúdos “neutros”, propondo a 
punição, criminalizando educadores comprometi-
dos com um conhecimento crítico, contextualizado 
e incentivador da participação social. 

A batalha contra a LEI DA MORDAÇA deve 
ser uma preocupação permanente de nosso 
sindicato. Transformado em lei, ele fere di-
reitos constitucionais fundamentais, como a 
liberdade de opinião e de expressão. Mesmo 
sem a sua aprovação, na prática, ele vem sen-
do utilizado para inibir o desenvolvimento de 
uma escola democrática, local de um aprendi-
zado crítico.

O Sindicato e a questão racial 
num combate real

O Racismo no Brasil tem uma “marca” (Cor de 
Pele) e uma Origem (classe e raça), fazendo com 
que os setores mais oprimidos e explorados da clas-
se trabalhadora (homens, mulheres, LGBTs, jovens 
negros e o povo originário) sejam sempre os mais 
prejudicados na mobilidade social e racial, permane-
cendo na escala inferior da pirâmide, com menores 
salários se comparados a homens e mulheres brancos. 

O governo ilegítimo Temer congela por vinte lon-
gos anos os investimentos em setores sociais essen-
ciais, atacando diretamente as políticas de ações afir-
mativas. Um dos alvos são as 
cotas, que amplia vagas nas 
Universidades Públicas para 
negros, pardos e indígenas. 
A educação brasileira ainda 
possui viés eurocêntrico e eli-
tista. Com a chegada de uma 
onda de governos neoliberais, 
a educação pública de qualida-
de está cada vez mais distante 
da população negra e indígena. 
Propomos:

Construir a luta de resistência contra a Refor-
ma do Ensino Médio e a desregulamentação da 
carreira do magistério!

Educação não é Mercadoria! Reafirmar a 
Educação como um Direito e lutar contra a mer-
cantilização da Educação e a entrada do Brasil 
no TISA (Trade In Services Agreement), um 
acordo de liberação do comércio internacional 
visando a desregulamentação da educação!

Contra a BNCC: afirmar a autonomia peda-
gógica contra as avaliações homogeneizantes, 
hierarquizadas e conteúdistas!

Por uma escola democrática, o sindicato deve 
estar em luta permanente contra a Lei da Mor-
daça e suas práticas nas unidades escolares!

Divulgar informações atualizadas para a 
comunidade escolar e conscientizar sobre a in-
constitucionalidade do PL Escola Sem Partido.

Abrir canal para receber denúncias da cate-
goria sobre as arbitrariedades relacionadas ao 
PL Escola sem Partido e suas práticas.

Defender as leis 10639/2003 e 11645/2008 (His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena): par-
cerias com as universidades públicas através de 
cursos de extensão, pós-graduação, seminários 
e grupos de estudos

Incentivar os núcleos e regionais, que ainda 
não possuam a Secretaria de Combate à Discri-
minação Racial, a realizar debates sobre esta 
temática.

Incorporar à pauta de reivindicação do SEPE 
junto aos governos a necessidade urgente da 
implementação das Leis 10639 e  11645.

Criar grupos de estudo sobre o feminismo 
negro e questões étnicas em parceria com Uni-
versidades públicas.

Igualdade de gênero e combate à violência 
contra mulher

No Brasil, a mulher tem assumido cada vez mais 
protagonismo na sociedade, ocupando espaços de 
poder. Mas é preciso superar o machismo predo-
minante em diversas áreas, sobretudo no mundo do 
trabalho, na política e nas relações pessoais marca-
das pela violência doméstica. A igualdade de gênero 
é a base para a construção de uma sociedade livre de 
preconceitos e discriminações.

O papel desempenhado pelas mulheres trabalha-
doras em educação destaca-se nas lutas feministas e 
sindicais, como os atos do dia 8 de março e contra as 

reformas trabalhista e previden-
ciária. É papel do SEPE criar as 
condições estruturais e políticas 
para que as mulheres trabalhado-
ras em educação possam partici-
par ativamente das grandes bata-
lhas sociais e políticas do país. Por 
isso, propomos:

Estimular as atitudes de 
empoderamento da mulher 
em todas as relações sociais!

Exigir do Poder Público o 
cuidado com a saúde e a integridade física e 
mental de mulheres vítimas de doenças com 
características da profissão!

Lutar por políticas de combate à violência 
doméstica e de fortalecimento de redes de pro-
teção a mulher!

Lutar por políticas públicas de combate ao 
assédio moral e sexual!

Funcionários(as) da Educação: 
valorizar a carreira, o seu papel pedagógico e 

combater a terceização!

A unidade entre todos os trabalhadores e traba-
lhadoras da educação, mais do que nunca, é funda-
mental nesses tempos de avanço conservador. Ape-
sar do reconhecimento em lei, na época do governo 
Lula, do funcionário como profissional da educação 
e das políticas de Estado de valorização das suas car-
reiras através do PROFUNCIONÁRIO, o seu pleno 
reconhecimento ainda é um combate a ser feito pe-
los sindicatos.

Esse segmento é a principal vítima das tercei-
rizações, dos constantes desvios de função, do tra-
balho precarizado e da ausência de uma carreira e 
da formação continuada. Em muitos casos, os seus 
cargos já se encontram praticamente extintos ou 
totalmente desregulamentados. Por isso, além das 
campanhas permanentes em favor dos concursos 
de funcionários da educação e da luta contra os des-
vios de função, os sindicatos, juntamente com esses 
profissionais, devem debater a qualidade e o quadro 
atual das suas carreiras. É urgente a organização dos 
funcionários na luta pela construção de PCCSs uni-
ficados da educação!

É papel do sindicato estimular um amplo proces-

Por isso, a CHAPA 2 defende 
a CRIAÇÃO DO NÚCLEO 

DA CAPITAL! Quem aposta 
nessa ideia não quer dividir 
o sindicato! Pelo contrário, 
queremos fortalecê-lo na 

cidade do Rio
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so de conscientização em nossas unidades escolares 
de que a educação não é composta apenas pelo ma-
gistério. Os professores devem ser parceiros funda-
mentais na valorização do papel pedagógico do fun-
cionário de escola. Ações concretas devem ser feitas 
nessa direção, como a integração dos funcionários 
nos momentos de formação e de conselhos. Eles co-
nhecem aspectos das crianças e dos jovens que não 
são alcançados pela percepção dos professores. O 
trabalho realizado pelos funcionários deve ser deba-
tido coletivamente, integrando as suas atividades aos 
projetos políticos pedagógicos. Propomos:

A luta pela inclusão no calendário escolar 
de dias reservados à formação pedagógica dos 
funcionários da educação!

Construir uma ampla campanha de valori-
zação dos funcionários de escola: pela forma-
ção continuada e planos de carreira unifica-
dos!

Pela incorporação aos vencimentos sala-
riais de todas as gratificações! 

Contra a meritocracia: pelo fim das gratifi-
cações por desempenho!

Não à terceirização: concursos para os fun-
cionários da educação!

Por uma ampla campanha de valorização 
das merendeiras: pela redução do quantitativo 
de refeição por profissional!

Campanha em defesa da transformação das 
merendeiras em cozinheiras escolares.

Pela redução da proporção do número de 
estudante por funcionário!

Pela implementação da jornada de 30h na 
rede municipal!

Pela defesa do profuncionário no Rio de Ja-
neiro: uma política de formação, qualificação 
e valorização da carreira do funcionário da 
educação!

Animadores culturais na luta pelo seu 
reconhecimento

Os animadores culturais são fundamentais para 
uma escola democrática, cidadã e de qualidade. São 
profissionais que estão há mais de vinte anos na SE-
EDUC. O papel desses educadores é desenvolver 
trabalhos ligados à parte recreativa, com atividades 
culturais e artísticas, resgatando a identidade local, 
que deve ser compreendida como instrumento pe-
dagógico para a promoção da dignidade humana. 

Infelizmente, os animadores culturais continuam 
à margem do sistema, sem os direitos fundamen-
tais garantidos, lutando para serem reconhecidos. 
A emenda, que regulariza a função dos animadores 
culturais no estado, teve a aprovação de 48 deputa-
dos na ALERJ, beneficiando 486 animadores rema-
nescentes do grupo de 1,5 mil contratados em 94, 
no Governo Brizola, para atuarem nos Cieps. Pro-
pomos:

Plano de Carreira com os mesmos direitos 
dos profissionais da educação.

Profissão regularizada, com o direito aos 

benefícios como os demais servidores: licença 
médica, reajustes salariais, aposentadorias e 
pensões.

Recebimento das horas extras, GLP.
                                

Educação infantil de qualidade é um direito:
Nem precarização profissional, nem depósito 

de crianças!

A educação infantil é uma arena de importan-
tes lutas nas redes públicas municipais de ensino. 
Superando uma concepção assistencial, ela se 
tornou uma etapa da educação básica; ou seja, 
é um direito das crianças. Essa conquista foi o re-
sultado da ampla participação de diversos movimen-
tos sociais, numa concepção na qual o educar e o 
cuidar é elementos indissociáveis do processo 
educativo.

Importantes propostas aprovadas nas metas do 
PNE, como a universalização da pré-escola (o pra-
zo era o ano de 2016!) e a ampliação da oferta em 
creches, estão sob ameaça, pois os governos conser-
vadores e golpistas reduzem cada vez mais os inves-
timentos necessários a uma educação de qualidade.

A ampliação das vagas na educação infantil faz-
-se de forma precária, sem a garantia de qualidade 
e do atendimento integral às crianças, expandindo 
suas habilidades em espaços que propiciem a expe-
rimentação e práticas cotidianas cujo centro deve ser 
o brincar! A brincadeira é fundamental para o desen-
volvimento infantil na medida em que a criança pode 
transformar e produzir novos significados. 

A concepção da escola-depósito é a realidade 
predominante nas diversas unidades escolares: 
rodízios e redução de horário, fechamento de berçários 
para o atendimento da pré-escola, profissionais tercei-
rizados sem a devida formação, número excessivo de 
crianças por agrupamento, precária climatização, falta 
de espaço, materiais de higiene e pedagógicos adequa-
dos a cada idade. Essa concepção se estende aos pro-
fissionais da educação infantil: prevalece o desrespeito 
à sua autonomia e ao seu fazer pedagógico. Os direitos 
conquistados não são respeitados, e muitos ainda são 
vistos como meros cuidadores.

Em tempos golpistas, outro desafio urgente da 
educação infantil é o combate às concepções e 
práticas que estimulam a antecipação de con-
teúdos do ensino fundamental. Dessa forma, di-
versas avaliações externas e atual versão da BNCC 
são elementos concretos da pressão em direção à 
alfabetização na pré-escola, transformando o signifi-
cado da educação infantil para as crianças pequenas. 
Por isso, propomos:

Educação infantil não é depósito: o educar 
e o cuidar são elementos indissociáveis do pro-
cesso educativo das crianças!

Pela não antecipação de conteúdos do ensi-
no fundamental na educação infantil! 

Organizar a luta contra a terceirização, a 
precarização e as baixas condições de quali-
dade e de trabalho na educação infantil!

Respeite a lei: pela implementação ime-

diata do 1/3 de atividade extraclasse em toda a 
educação infantil! 

Pela correção da escolaridade do cargo dos 
Agentes de Educação Infantil e seu enquadra-
mento no plano de carreira do magistério!

Ampla campanha pelo fim da terceirização 
dos funcionários na educação infantil!

Pelo retorno das merendeiras concursadas 
às unidades de educação infantil!

Escola de horário integral 
ou escola de turnos?

A categoria precisa debater seriamente o tipo de 
escola que nós temos e a escola que queremos. A es-
cola dividida em vários turnos não serve mais para os 
filhos da classe trabalhadora. Em algumas cidades 
ainda permanece o funcionamento regular em até 
quatro turnos, com tempos de aula reduzidos para 
quarenta e cinco minutos!

O Brasil é um dos poucos países do mundo onde 
a escola de turnos é uma realidade predominante. 
Todos os países que se desenvolveram econômica, 
social e politicamente fizeram a opção pela escola 
de tempo integral. A escola de horário integral, as-
sociando educação, saúde, cultura e esporte é hoje 
para nosso País uma necessidade urgente. Ela per-
mite aos filhos das classes populares não somente 
a apropriação do saber, mas também o desenvolvi-
mento pleno das suas habilidades, contribuindo para 
a formação de um cidadão crítico e participativo.

A escola de horário integral ainda não está uni-
versalizada, e na rede municipal do Rio a carga ho-
rária é muito reduzida. O segundo segmento, nas 
escolas de dois turnos, teve sua grade curricular em-
pobrecida com a redução para cinco tempos de aula 
ao invés dos seis tempos anteriores. Com isso várias 
disciplinas perderam espaço. 

Não queremos “escolões” que sirvam de depósito 
para os alunos. No entanto o processo ensino-apren-
dizagem não pode ser reduzido há algumas horas na 
escola, a apostilas algumas vezes reducionistas, e a 
uma prova no final para ver se alguém “aprendeu”. 
Isso não é educação de qualidade! Propomos:

Contra a política de apostilamento com ava-
liações externas! Pela autonomia pedagógica!

Pelo retorno dos seis tempos de aula, no se-
gundo segmento, nas escolas de tempo parcial! 
Rumo à Educação integral.

Pela ampliação da oferta de escola de horá-
rio integral com qualidade, profissionais qua-
lificados, concursados e com atividades diver-
sificadas!

Contra o 6º ano experimental do Primário 
Carioca! Pela volta do 6º ano ao Ensino Funda-
mental II!

Atualização do estatuto e 
organização do SEPE RJ

O momento é tenso. Vivemos um movimento 
conservador que ganha força, no Brasil e no mundo, 
a partir de mais uma crise construída na rotina do 
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sistema capitalista. Se até aqui, os sindicatos lutavam 
pelo cumprimento das leis que protegiam o trabalhador, 
agora cada direito terá que ser conquistado numa corre-
lação de forças extremamente desfavorável. 

O alto índice de desemprego, a terceirização e o re-
trocesso criminoso da “reforma” trabalhista dificultam 
a construção e manutenção de laços de solidariedade de 
classe, do companheirismo e do sentido de pertenci-
mento tão necessários para a luta coletiva. As estruturas 
sindicais não conseguem provocar esperança, credibili-
dade e motivação à luta. Os sindicatos, que também são 
alvo dessas “reformas” e sofrem ataques enquanto ins-
tituições. Com o SEPE, não está sendo diferente.

O acirramento de um sistema excludente no país se 
reflete na Educação Pública. O funcionário é reduzido 
a um item da planilha de custos e o professor é tratado 
como um cumpridor de tarefas, sem autonomia, sem 
direito à lotação de origem, sem respeito ao seu tempo 
de planejamento, ao seu salário, ao seu conhecimento e 
a sua prática. É fundamental que o sindicato rompa com 
esse processo de desqualificação, que leva os profissio-
nais a uma acomodação submissa às determinações im-
postas pelos governos. É fundamental que o sindicato 
tome para si a responsabilidade de recuperar a valoriza-
ção desses profissionais, a sua crença em si mesmos, no 
outro, na luta e, por fim, no sindicato como instrumento 
de denúncia e resistência.

Neste sentido, a chapa 2 apresenta propostas esta-
tutárias de organização do sindicato, fortalecendo-o en-
quanto direção das lutas da educação! 

Pra acabar o isolamento: retorno do SEPE à 
CNTE já!

Que o SEPE marche unido com os sindicatos da 
educação do Brasil!

Nesses tempos golpistas, mais do que nunca, 
as centrais, confederações e sindicatos devem se 
unir para lutar contra a perda dos nossos direitos. 
No dia 15 de março, as entidades nacionais das re-
des pública e privada da educação básica (CNTE e 
CONTEE) aprovaram a GREVE NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO, e mobilizaram a categoria em todo o 
país, demonstrando que a luta unitária nos fortale-
ce! Houve manifestações, aulas públicas, passeatas 
e uma fortíssima paralisação.

O SEPE deve romper o isolamento no qual 
se encontra desde a sua desfiliação da CNTE! 
Precisa construir a política e fazer ações junta-
mente com os sindicatos da educação cujas cate-
gorias vivem problemas semelhantes aos nossos! 
A CHAPA 2, que representa a CNTE no SEPE, 
sempre criticou esse erro histórico. Por isso, nun-
ca tivemos dúvidas: ESTE CONGRESSO DEVE 
APROVAR A REFILIAÇÃO DO SEPE À CNTE!

Quórum mínimo para deliberações em 
assembleia: 

O SEPE deve expressar o chão da escola!

A proposta de quórum mínimo para deli-
berações em assembleia vem da necessidade 

de aproximação entre a base e seu sindicato. 
Quando decisões importantes são aprovadas sem a 
presença representativa de professores e funcioná-
rios, corremos o risco de reproduzir uma negligên-
cia semelhante à praticada pelos governos. 

Valorizar decisões de pequenos grupos, em 
nome de uma “vanguarda”, em detrimento do con-
junto dos profissionais da Educação é, também, 
desqualificar a participação desses profissionais e 
se furtar do papel que um sindicato tem de formar 
uma consciência de classe na categoria. 

Hoje, muitas ações do SEPE acontecem a des-
peito do apoio (e do conhecimento!) da maioria 
dos profissionais que o sindicato representa. O 
quórum mínimo reduz essa distorção, valoriza e 
torna imprescindível a participação da base. Obri-
ga o sindicato a intensificar o trabalho de cons-
cientização da categoria e a presença no chão da 
escola. Retoma o exercício crítico do poder cole-
tivo, dá ao conjunto dos educadores a autoridade 
que lhes cabe na condução dos movimentos de 
luta, direciona o foco dos gastos da entidade para a 
mobilização da base, legitima e fortalece as delibe-
rações das assembleias que serão sempre, a partir 
da vigência do quórum, fruto de um trabalho de 
encontro, presença, discussão, escuta e participa-
ção. A obrigatoriedade de quórum mínimo para as 
principais deliberações das assembleias tem rela-
ção direta com o modelo de sindicalismo que es-
colhemos e o quanto acreditamos num sindicato 
presente e emancipador.

Organizar a luta numa prática que promova a 
consciência política da categoria assume uma im-
portância ainda maior na atual conjuntura, que nos 
chama ao enfrentamento dos ataques que, pouco 
a pouco, num projeto ultraliberal e golpista, des-
montam a estrutura de estado do país e dos demais 
entes da federação. A Educação Pública tem um 
papel importante nesse enfrentamento. Só é pos-
sível interferir na atual correlação de forças que se 
apresenta com a mobilização e participação mas-
siva da base da categoria. Só ela dá combatividade. 
Só ela dá força política à luta. A história do nosso 
sindicato mostra do que somos capazes! Vamos 
trazer à tona o espírito aguerrido e guerreiro desta 
categoria! Afinal, O SEPE SOMOS NÓS!

Quórum mínimo para aprovação de greve:
Nosso instrumento maior de luta merece 

uma greve de muitos!

A deflagração de uma greve necessita mais ain-
da de quórum! Esse é o mais importante instru-
mento de luta de uma categoria. Ele não deve ser 
banalizado, utilizado como a primeira arma. Por 
isso, fazemos paralisações, abaixo-assinados, pas-
seatas, ações judiciais, e tantas outras ações, para 
pressionar o poder público na conquista de nossos 
objetivos. Ou seja, o acontecimento de uma gre-
ve deve significar que todos os meios de pressão 
foram utilizados. E que não obtivemos resposta 
favorável. 

Esse momento fundamental, onde a categoria 
paralisa as suas atividades, deve ser precedido de 
muita discussão entre os profissionais da educa-
ção. Por isso, a sua votação deve ser feita com a sua 
presença maciça nas assembleias para que essa 
greve seja representativa. Uma greve de massas.

Por isso, a CHAPA 2 defende a existência de 
QUÓRUM para a deflagração da greve. Como 
o momento mais importante da luta, a votação não 
pode ser feita por um número pequeno de mili-
tantes, por mais aguerridos que esses sejam colo-
cando em risco não somente os grevistas, mas as 
propostas da própria categoria.

Eleição majoritária:
a categoria deve saber quem dirige o 

sindicato. E quem é oposição!

Há muito tempo, uma das grandes perguntas 
da categoria é: quem dirige o SEPE? Numa elei-
ção proporcional, que chegou a ter 8 chapas, nem 
sempre quem ganha leva. Ou seja, apesar de ven-
cedora, a chapa com o maior número de votos nem 
sempre obtém maioria. Por isso, não consegue im-
plementar as propostas com as quais foi eleita.

Então o que prevalece? A lógica fragmentada do 
SEPE. A paralisia da entidade, pois muitas ações 
não conseguem ser encaminhadas. E ninguém se 
responsabiliza por isso. Predomina também uma 
lógica destrutiva. Numa mesma direção, encon-
tram-se grupos que se consideram adversários na 
luta política.

A CHAPA 2 há alguns congressos, defende 
o FIM DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. Isso 
desrespeita o desejo da maioria da categoria nas 
urnas. É uma diretoria tão fragmentada que leva 
ao engessamento do nosso sindicato. A tal ponto 
que dias são perdidos para se escrever uma nota 
informativa no site do SEPE, por exemplo.

Os profissionais da educação das redes 
municipal e estadual da capital merecem 

um núcleo para chamar de seu!
PELA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DA CAPITAL!

A representatividade do SEPE na maior rede de 
ensino da América Latina é muito frágil. A direção 
do Sepe central, acumulando muitas demandas da 
rede estadual, devendo responder aos problemas po-
líticos e jurídicos de diversos núcleos, de fato, não 
constrói políticas efetivas para a rede municipal do 
Rio. Muito menos dirige as 9 regionais da capital, 
que possuem uma ação fragmentada, incapazes de 
atender de forma mais global aos graves problemas 
dos professores, agentes e funcionários da rede. A si-
tuação das escolas estaduais da capital também não é 
menos grave. Repetem-se as mesmas críticas: au-
sência do sindicato do chão da escola.

Por isso, a CHAPA 2 defende a CRIAÇÃO 
DO NÚCLEO DA CAPITAL! Quem aposta nes-
sa ideia não quer dividir o sindicato! Pelo contrário, 
queremos fortalecê-lo na cidade do Rio. A atual es-
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trutura não deu certo. E as desfiliações compro-
vam esta realidade. Nossa categoria observa o tra-
balho sindical desenvolvido em outros núcleos, e 
se pergunta: por que o Sepe não funciona assim 
na capital? 

Este congresso deve aprovar medidas que apro-
ximem o sindicato da base, refletindo as questões 
cotidianas do espaço escolar. Para atender a uma 
rede tão ampla, com quase 2000 escolas, a direção 
eleita do núcleo da capital deve coordenar e dirigir 
politicamente as regionais. Deve priorizar a orga-
nização da rede municipal, mas também acompa-
nhar os problemas que afligem os profissionais das 
unidades escolares estaduais da cidade do Rio. 

A CHAPA 2 propõe, antes de tudo, um AMPLO 
DEBATE com a categoria:

Confecção de um jornal do SEPE sobre as 
diversas opiniões a respeito do tema.

Realização de um plebiscito nas unidades 
escolares das redes pública municipal e es-
tadual da capital para definir a posição dos 
filiados sobre o núcleo da capital.

Definição das licenças sindicais da rede 
municipal do Rio a partir da votação que 
cada chapa obteve nas urnas da capital como 
ocorrem nos demais municípios.

AVALIAÇÃO DAS GREVES, 
REORGANIZAÇÃO, PERSPECTIVAS DE 
LUTAS PARA AS REDES E CONCEPÇÃO 

SINDICAL.

A greve da Rede Estadual em 2016 foi um mar-
co histórico da luta da categoria: índices de para-
lisação expressivos, assembleias massivas, par-
ticipação nos atos de rua e adesão importante da 
comunidade, especialmente dos estudantes das 
escolas ocupadas. 

Iniciada em março, percorreu cinco longos me-
ses, obtendo vitórias importantes nos aspectos po-
lítico, econômico e pedagógico. Evitamos, naquele 
momento, aprovação do aumento da contribuição 
previdenciária, pressionando a Alerj, os deputados 
e o governador. Fruto da pressão de nossa luta, os 
funcionários conquistaram a redução da jornada 
para 30 horas. Garantimos parcialmente o paga-
mento do salário dos professores e funcionários 
da ativa. Infelizmente não arrancamos a extensão 
deste direito aos aposentados e pensionistas. 

Outra vitória expressiva foi o retorno das elei-
ções diretas para diretor, em parceria com os estu-
dantes das ocupações, bandeira histórica do sindi-
cato e da categoria. As eleições de diretores como 
parte do processo de fortalecimento da gestão da 
democrática, deve ser uma preocupação constan-
te do sindicato. As direções eleitas necessitam 
de acompanhamento do Sepe na sua relação 
com os governos, assim como de cursos de 
formação e de espaços de cooperação e de 

reflexão coletiva entre diretores e a entidade.
A luta também descongelou a mudança de ní-

veis por formação, avançamos na garantia do direi-
to a uma matrícula uma escola e na manutenção 
da origem dos profissionais de educação em suas 
unidades. Lamentavelmente perdemos o tempo 
para o encerramento de nossa greve. Uma grande 
parte dos colegas grevistas começou a retornar às 
escolas. Com isso o governo e o novo secretário, 
Wagner Victer, nomeado para acabar com nossas 
conquistas, nos impuseram um desconto de 17 
dias. 

O balanço desta greve histórica foi contraditó-
rio. Se, no início, arrancamos parte de nossa pauta 
de reinvindicações, ao final do movimento grevista, 
com a nomeação do novo secretário de educação 
e os descontos dos 17 dias de greve, o governo re-
tomou a ofensiva contra a categoria. Outra con-
tradição foi à dificuldade do nosso movimento de 
fazer a avaliação e perceber os desdobramentos, no 
âmbito estadual, do golpe que estava em curso no 
país. Ficamos presos à pauta imediata de nossa ca-
tegoria, sem avaliar corretamente a correlação de 
forças. Devido aos erros de condução do movimen-
to, o governo novamente retomou a ofensiva contra 
a nossa categoria. 

Ao longo do ano defendemos a unificação da 
luta dos servidores estaduais através do MUSPE. 
Participamos de diversas reuniões de construção 
de atos unificados, e sempre defendemos com cla-
reza essa posição. Essa política de unidade dos tra-
balhadores do serviço público estadual continuou 
após o final da greve. Investimos nas paralisações 
e atos massivos, pressionando os deputados. En-
frentamos uma repressão violentíssima por parte 
do governo Pezão. Agora nossos desafios se rela-
cionam à retomada da luta pela derrubada dos gol-
pistas Temer/Pezão e à reversão das medidas con-
trárias aos interesses dos trabalhadores.  

Prestando contas:
O trabalho da CHAPA 2 no SEPE

Por um SEPE de vitórias – CHAPA 2 é um mo-
vimento reconhecido nacionalmente, que atua de 
maneira ativa para recolocar o SEPE no chão da 
escola. Luta também pela melhoria da educação 
pública e das condições de trabalho dos profissio-
nais da educação. No congresso do sindicato pres-
tamos contas do trabalho realizado pelos diretores 
da chapa 2 nesta gestão (2015-2018). 

Acompanhamento da categoria – profes-
sores e funcionários sentem-se mais seguros, 
quando se dirigem às CREs e às METROs com a 
presença de um diretor do SEPE. Os membros da 
chapa 2 são reconhecidos por este trabalho. Peque-
nas conquistas são fundamentais para amenizar o 
cotidiano sofrido da nossa categoria. 

Trabalho de base – a prioridade é o enrai-

zamento do sindicato no chão da escola através 
de um forte trabalho de base: visitas às unidades 
escolares para ouvir, tirar dúvidas, filiar e debater 
com a categoria as demandas políticas, salariais e 
pedagógicas.

Luta e Negociação – participação nas gran-
des lutas desse período que, diante do golpe, se 
caracterizaram pela sua dimensão nacional. Em 
destaque, a construção de três greves gerais em 
2017. Negociação também com o poder público a 
partir da mobilização dos profissionais da educa-
ção, levando a pauta da categoria.

B– participação nos fóruns como congressos, 
seminários e conselhos. Somos reconhecidos 
como a representação no SEPE na CNTE. 

Discussão pedagógica e formação – ele-
mento fundamental do trabalho do profissional da 
educação, o sindicato deve disputar a pauta peda-
gógica e a formação dos nossos educadores para 
uma visão de mundo socialmente referenciada. A 
chapa 2 construiu ações relacionadas à formação 
e à carreira, como o COLETIVO DE HISTÓRIA, 
que discute os desafios do ensino de história dian-
te da ofensiva conservadora, congregando profes-
sores preocupados com o futuro da sua disciplina. 
Na secretaria de assuntos educacionais, contribu-
ímos para a realização de atividades pedagógicas 
como seminários, parcerias com universidades pú-
blicas na discussão da BNCC e do centenário da 
Revolução Russa de 1917. Colaboramos para o su-
cesso do Núcleo de Estudos da Educação Infantil: 
debates e ações sobre temas centrais da infância, 
organização política e unitária de Peis, Aeis e PIIs, 
parceria com universidades, como a UERJ, num 
curso de extensão.

Combate ao racismo – a chapa 2 colabora ati-
vamente para a consolidação do coletivo de comba-
te ao racismo, desenvolvendo encontros sobre as 
questões étnicas e ações que combatam as práticas 
racistas em nosso cotidiano escolar e sindical.

Educação do campo – estimulamos essa dis-
cussão no âmbito do SEPE central: luta contra o 
fechamento de escolas em regiões como Bom Jar-
dim, participação nos fóruns de educação do cam-
po e da audiência pública na ALERJ. 

Funcionários – a chapa 2 apoia as atividades 
do coletivo estadual. Lutamos para que o SEPE 
reveja a sua posição em relação ao profuncionário, 
uma política de formação, qualificação e valoriza-
ção da carreira do funcionário da educação.

Aposentados – participamos ativamente da 
defesa desse segmento da categoria, propondo e 
encaminhando a luta dos aposentados tão vilipen-
diados pelos governos.

Animadores culturais – a chapa 2 participou 
das lutas e articulações que garantiram a efetivação 
destes trabalhadores no serviço público, dando-lhes 
os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários 
dos demais educadores.
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SEPE CENTRAL: Dorotea Frota(Coord. 
Geral/Reg VI), Marco Túlio(Reg III), Odisseia 
Carvalho(CNTE/Campos), Izabel Cristina 
Costa(Reg III/ Caxias), Lívia Fonseca(Reg 
VIII), Clarice Freitas(Barra Mansa), Angela 
Barbosa(Campos), Claudio Monteiro(Reg V), 
Elson Paiva(Reg II). REG I: Daniela Lemes(CE 
J Kubitshek) e Edson Munhoz (Sepe), Mel 
Cardoso(EDI Simone Pimentel), Afonso 
Celso(Sinpro/ EM S. T. Aquino), Fernanda 
Raquel(EM Portugal), Geni Abreu, Katia 
Domingos, Tatiane Reis, Marisa Macedo(CM 
Arco Íris), Luciana Braga(EDI Claudio 
Cavalcanti), Sergio(CE O Bilac), Bethoven 
Jasmin(CEPAC), Rogéria Galdino(CM Tia 
Dora), Milena Chamarelli(CM Estácio de Sá), 
Heliane Horta.REG II: Luís Augusto, Marcio 
Franco (Sepe), Fatima Lima(EM Aracy Freire), 
Jaqueline Quitéria(CM José Raimundo), Silvia 
de Mello(EDI Ana de Barros), Sheila Lima(CM 
Roseane Vasconcelos), Tatiane Alcântara (CM 
H de Souza).REG III:Carla Wendling(EM Leitão 
da Cunha), Cristiane Sousa(EM B Otoni), 
Soraia Menezes(EM Batista Pereira), Elane 
Ronchini(EM Mata Machado), Vicente Borel, 
Eugenio Almeida(EM M Ferrez), Graça(CM 
Pipa no Céu) (Sepe). Sabrina Damasceno(CM 
Renascer), Fernanda Gomes(CM João P. II), 
Luisa Mandela(EDI Tania Lenz), Sara(CM Nosso 
Cantinho), Marcia Araújo(EM Medeiros de 
Albuquerque),Reinaldo Antônio(EM Francisco 
Campos), Jairo Garcia(CEJAV Isabel), Flavio 
Jorge(CM Pipa no Céu), Simone Paiva(EM 
Prof. L. Filho), Margarete Calvet,M. Gloria 
Calderaro(CM Tia Maria), Heloisa Esteves(EDI 
Prof. Suely), Carla Pamphile, Iacy Nunes(CE 
H Souza), Zucleia Alves(EM Educandário Sta 
Cruz), Eliane Cunha, Ana Paula Miceli(EDI 
M. Cardoso), Antônio Claudio (ISERJ).

Assinam essa tese:
REG IV:Eduardo Henrique (Sepe), Sandro 
Avelar(EDI J. Venâncio), Rita Couto(CM 
N. Holanda), Analia Timóteo Gomes (EM 
Conde de Agrolongo). REG V: Selma Gomes 
(aposentada), William Guedes(EM Venezuela) 
(Sepe). Rita de Cassia Teixeira(EM Jurema), 
Emília Mota(CIE Miécimo), Demartone 
Gomes(EM Sta Margarida), Jorge Ferraz(EM 
J. Proença), Alessandra Castro(EM Fabio 
Pacífico), João Crispim (CE Albert Sabin).
REG VI:Ivano, Zezé Lourenço, Aparecida 
Camargo, Graça (Sepe).Valdir da Costa(CE 
Mega), Duda Quiroga(CUTRJ), Andrea 
Elia(EM F Hime), Katia Bizarro(7ª CRE), 
Regina Claudia(EM B. da Taquara), Neli 
Belém(CE Eunice Weaver),Fabiana Dantas, 
Claudia Marques(CIEP Ulisses Guimarães), 
Maria Santana(aposentada RJ), Hilda 
Fajardo(CEBBS), Silvio Silva(EM Finlândia), 
Cristiane Moutta(CE Brigadeiro Short), 
Deise Castro(EDI Zilda Arns), Danyella 
Valdez, Denise Gomes(CM I. Dulce).
REG VIII:Suely Ricca(EDI Reinaldo José 
Aragão), Barbara Elaine(CM Mulheres do 
Quafa), Marcia Chalfun(CE Stuart Angel), 
Lenita Louro(CM Casa de Realengo), Ivone 
Gomes(CM Julinho Cacau), Mozart Chalfun.
REG IX:Nilton Ferreira(EM Prof Coqueiro), 
Alexandre Trajano(EDI Rubens Gonçalves).B 
DO PIRAÍ:Sandra Bertagnoni, Creusa 
Santos, Maria Cristina Melo, Sandra Ferreira, 
Maria Sonia Melo, Nair Pereira. Ana Maria 
Alvarenga, Regina Alvarenga, Maria Olivia 
Alvarenga, Dulce Alvarenga, Nely Teixeira.B 
MANSA: Munique Gomes, Aurora, Giucélia 
Barbosa, Cristina, Carlos Eduardo, Glaucea, 
Jonatan Estevam, Rafael Linconl, Heloísa, 
Joana de Souza.CABO FRIO: Roberto.C 
DE MACACU: João Ferreira e Mário Sérgio 

Martins(Sepe), Jussara Henrique, Isaurina 
Araújo, Anias Geovane, Lúcia de Fátima 
Ataíde (aposentada, rede estadual), Zelia 
Martins, Angelina Conceição Marins, Sandra 
Bento, Aliny Machado, Luzia Jacinto (EM S. 
Francisco de Assis), Mariane Cunha (CEIM 
Ribeira) e Ceia Ribeiro (rede municipal), João 
Vitor Gaspar (CIEP 353), Denise Pereira CE 
Baccoparó Martins. CAMPOS:Sandrelene 
Antunes, Norma Dias, Reginaldo Firmo, 
Regina Paula, Ana Maria Montezuma, Katia 
Campinho,Mayara Abreu,Robson Pessanha 
,Telma Barreto,Elisangela Beraldi,Teresa 
Ataíde, Erodias Nunes, Lucia Regina, Amalia 
Gomes, Sandra Lucia, Edwana Teixeira, Thiago 
Ferreira, Cassia do Couto, Ana Paula Motta, 
Fatima Ribeiro, Eduardo Peixoto, Adriana 
Kelly,Magdalena Motta,Ana Leiva Gusmão. D. 
DE CAXIAS:Aurino Jr. (IER Silveira), Samuel 
Maia (CE Duque de Caxias), Tatiana Borges 
(CIEP 318).ITALVA:Luís Jorge Machado.
ITAOCARA:SilmoMachado Pereira. LAGES DE 
MURIAÉ: Robson Terra (FETERJ).MACAÉ:Graça 
Franco (Sepe), Ivone Lopes, Fabiano Emmerick.
MAGÉ:Valeria Albuquerque (CE JVeríssimo). 
NITERÓI/ SÃO GONÇALO: Grace Kelly. 
N. IGUAÇU:Wilson Jesus (Sepe/IE Rangel 
Pestana).PETRÓPOLIS:Sagatti, Carminha.
PIRAÍ:Águeda. SÃO JOÃO DE MERITI: Vicente 
França (Sepe/ CIEP 179), SÃO FIDÉLIS:Adriana 
Oliveira. SÃO JOAO DA BARRA:Maria Eni 
Cajueiro. SEROPÉDICA:Valéria Rezende 
(Sinpro/Redeestadual).V REDONDA:Rosilene, 
Rosangela Bento.TRÊS RIOS/PARAÍBA DO 
SUL: Paulo Dinali, Juliano Xavier, Clever Lizardo 
e Daniel Coelho (CE Lions), Dayana D’Angelo 
(EE Monsenhor Francisco), Luciano Vieira, 
Antonio Carlos do Amaral (CE ZulmiraTorres – 
Paraíba do Sul).



TESES GERAIS - PÁGINA 119

Tese18
RENOVAR A UTOPIA

 LUTAR CONTRA AS REFORMAS 
DERROTAR O GOLPE

TESE DO CAMPO UNIDADE, LUTA E DEMOCRACIA PARA O CONGRESSO DO SEPE

CHEGA! QUE MUNDO É ESSE? EU ME PER-
GUNTO!

“...A GENTE É SACO DE PANCADA
HÁ MUITO TEMPO E ACEITA

PORRADA DA ESQUERDA
PORRADA DA DIREITA
É TUDO FLAGRANTE

NOVAS E VELHAS NOTÍCIAS
MENTIRAS VERDADEIRAS

VERDADES FICTÍCIAS...”

( Gabriel Pensador)

Mais do que falar da crise econômica e cíclica 
do capital, do novo momento que requer o aumento 
de exploração do trabalho para maior lucratividade 
e acumulação, é preciso falar de como essa crise se 
expressa na movimentação das frações de classe no 
Brasil. 

Os representantes dos empresários, banqueiros, 
latifundiários, etc, no Poder Legislativo, no Poder 
Executivo, no Ministério Público e no Judiciário mo-
vimentam-se ao sabor dos interesses desses setores. 
Quando a crise se agudiza, as elites correm para as-
saltar a Presidência da República e conduzir as re-
formas necessárias ao novo momento econômico. 

Assim, mais do que criticar o PT por ter servi-
do tantos anos aos interesses econômicos do em-
presariado e preparado o terreno para as reformas, 
é preciso procurar as causas de sua expulsão como 
condutor do processo. O PT amansou o movimento 
sindical, conciliou com o capital, não incluiu o povo 
numa pauta de direitos, incentivou a meritocracia 
dos que saiam da pobreza e não fez nenhuma refor-
ma estrutural.

 O impeachment de Dilma foi um claro golpe no 
processo democrático brasileiro, cujo objetivo está 
desvelado agora com as chamadas reformas. A ope-
ração lava-jato e sua estrela maior - Moro, não tem 

menor pudor em liberar a esposa do Eduardo Cunha 
, a irmã do Aécio Neves e o próprio - que inclusive 
voltou ao Senado para votar a reforma trabalhista -, 
e ao mesmo tempo influir nas eleições para impedir 
Lula de concorrer.

Enquanto o país se divide num clima de FLA-
xFLU , entre “coxinhas e petralhas” , entre o discur-
so moralista dos Moristas e a defesa incondicional 
de Lula feita pelos Petistas, as reformas avançam sob 
a batuta de um presidente com 3% de aprovação. 

Também avança o estelionato político/econômico 
da necessidade das reformas para ampliação de em-
prego, com fim das “mordomias” dos funcionários 
públicos. Num país com   13,3% de desempregados 
(maio de 2017), outros  36 % de trabalhadores in-
formais (32 milhões num total de 89,3 milhões de 
trabalhadores), de uma juventude empacotada para 
os Call Centers, esse discurso tem encontrado ter-
reno fértil. 

Ao continuar a mesma lógica de militância, do 
dogmatismo, do radicalismo vanguardista, das dis-
putas internas, do aparelhismo/ burocratismo, da 
patrulha ideológica e dos métodos de direita de di-
famação via redes sociais, a esquerda perde terreno 
e não consegue alcançar mais do que frações peque-
nas da classe trabalhadora. 

Enquanto a esquerda se afasta da construção de 
uma política mais ampla, avança entre a classe traba-
lhadora a ideologia truculenta do clã dos Bolsonaros.

Ao mesmo tempo, o avanço da repressão, da cen-
sura - que nem é mais velada -, a criminalização dos 
movimentos sociais, a truculência e o cinismo dos 
administradores públicos são marcas próprias de 
um tempo nebuloso que merece uma reflexão que 
tenha capacidade de mudar velhos dogmas e condu-
zir a classe trabalhadora para novo período de luta 
aberta contra o capital, e consequentemente por 
uma sociedade mais justa e igualitária.

 Conjuntura

Os últimos 10 anos foram marcados por uma cri-
se econômica de amplitude mundial que mudaram 
o mapa político da Europa aos Estados Unidos. A 
liberalização dos mercados provou-se um desastre 
para o povo, que pagou caro pela irresponsabilida-
de dos governos e a ação criminosa dos “gigolôs” do 
mercado financeiro. A crise acabou com pensões, a 
pouca poupança dos trabalhadores, e se não bastas-
se, os banqueiros foram socorridos pelos governos, 
que para salvá-los, ainda retiraram dinheiro da saúde 
e educação.

Na Europa, como aqui no Brasil, a crise teve 
como alvo os trabalhadores. Na Grécia as medidas 
tomadas foram corte de pensões e redução de salário 
do funcionalismo. Na Espanha, que produziu uma 
reforma trabalhista que serviu de inspiração para 
nossa, se tem o maior desemprego juvenil de toda a 
Europa. No resto do continente há seguidos ataques 
ao que sobrou do Estado do Bem Estar Social, com 
tentativa de aumento da carga horária de trabalho e 
aumento do tempo de trabalho para a aposentadoria.

A outra face do ataque ao mundo do trabalho não 
é conjuntural, mas estrutural. Vivemos tempos de 
reestruturação produtiva. O antigo parque industrial 
fordista com sua sociabilidade, que moldou a classe 
trabalhadora e suas organizações perdeu relevância 
econômica. A maioria dos empregos não está mais 
na indústria. É o comércio, o setor de serviços e 
mesmo setores como telemarketing que empregam 
a maioria do povo, sobretudo jovens. 

A qualidade desse emprego é menor, os salários 
são menores, a organização em sindicatos é pueril. 
O povo se vê empregado com mais instabilidade, pu-
lando da informalidade para o emprego precário ou 
na síntese da gíria urbana “na correria”. A esse fenô-
meno a sociologia deu o nome de precariado. Esse é 
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um fenômeno mundial.
A sanha dos capitalistas sobre os direitos provoca 

reações da classe trabalhadora. Foram inúmeras as 
greves gerais no continente europeu, sobretudo na 
Grécia e na França. A falência da Social Democracia 
deu origem a novos instrumentos partidários alinha-
dos as novas lutas do povo como o Podemos (Espa-
nha), França Insubimissa, o bloco de esquerda em 
Portugal, mas também fez reascender o fascismo.

O fascismo encontra culpados em meio à crise. 
Na Europa os imigrantes, aqui os beneficiados com 
o bolsa família. O fascismo é típico da crise, foi assim 
nos anos 1930, é assim agora. Mas nunca podemos 
perder de vista de que a essência do fascismo está 
na luta de classes. Sob falso manto do nacionalismo 
o objetivo dos fascistas é reagir contra a organização 
popular. Tanto na Europa quanto no Brasil, a crise 
projeta o fascismo.

A conjuntura europeia não difere muito do cená-
rio brasileiro. Lá tanto quanto aqui os ataques são 
de classe, isto é, dos “endinheirados” contra o povo 
trabalhador, dos privilegiados contra a dignidade de 
uma vida de batalha diária.

Mas as especificidades da crise brasileira preci-
sam ser compreendidas. O primeiro aspecto é que 
o Brasil viveu um boom de crescimento a partir de 
dois fatores: ampliação do mercado interno e su-
cesso das exportações de bens primários. Esse ciclo 
expansivo da economia produziu melhora na vida 
do povo. As políticas econômicas do governo do PT 
aproveitaram o período de crescimento da economia 
mundial e produziu aquilo que pode ser resumido 
como um jogo do “ganha-ganha”, em que tanto o 
mercado financeiro e as demais frações da burguesia 
ganhavam, quanto os trabalhadores.

A medida do quanto se ganha é o que importa. 
Os ricos ganharam muito, os trabalhadores pouco. 
A rigor nenhuma reforma estrutural foi empreendi-
da no governo do PT. A desigualdade permaneceu 
abissal. E o acesso aos bens de consumo vieram sem 
nenhum debate político mais profundo sobre a con-
quista de direitos, não houve nenhum incentivo a 
mobilização, ao contrário, o governo chegou a incen-
tivar a meritocracia como ideologia desse assenso.

Lula se regozijava de sua coalizão com o PMDB 
e bradava que os bancos “nunca ganharam tanto no 
seu governo”. Para nós uma infeliz verdade. Tudo se-
guia seu curso normal e eleitoralmente o PT e seus 
aliados se consolidavam como um campo imbatível. 
Até a chegada da crise. A diminuição do crescimento 
e o fim do superávit primário colocou em cheque o 
“caso de amor” do Lulismo com o mercado.

Mas é preciso colocar os “pingos nos is”. Os 
governos do PT não eram governos orgânicos da 
burguesia, nem tão pouco uma continuidade dos 
governos do PSDB. O Lulismo se caracterizou pela 
conciliação de classe.

O fato é que a conciliação ficou impossibilitada 
pela crise, e os ricos organizaram um bloco político 
para retirar do poder um governo que, na perspecti-
va deles, não teria condições políticas para impor a 

Reforma do Estado necessária para manter seus lu-
cros, para isso não tiveram dúvida de usar o artifício 
de um Golpe de Estado. Não foi o PT que evoluiu 
da conciliação para o conflito. Foi a burguesia que 
declarou guerra à conciliação.

O bloco que se reorganizou em torno do golpe 
reunia neoliberais, grupos religiosos conservadores, 
gente do agronegócio, a elite industrial, o congresso 
de corruptos, parte significativa do judiciário e do 
Ministério Público fundamentalista indo até a “viú-
vas da ditadura”. Eram críticos aos governos do PT, 
mas suas críticas se dirigiam aos acertos do governo 
e não a seus equívocos. No limite eram contra a todo 
um programa de esquerda. 

Não havia porque não repudiar tais manifesta-
ções. É preciso deixar claro que a queda de Dilma 
pelas mãos dessa turma não tinha nada de positivo 
para o povo! Infelizmente, na direção do sepe, alguns 
setores pensavam diferente e avaliavam que a queda 
de Dilma era resultado de uma revolta popular que 
derrubava um governo burguês. O fim do governo 
Dilma rebelaria as forças do povo para tomada do 
poder. Uma leitura equivocada e sem nenhuma li-
gação com a realidade. Chegaram a impedir que 
a direção do SEPE recomendasse a categoria a 
NÃO participação nos atos dirigidos pelo MBL, 
Vem pra Rua, Bolsonaro (organizações de di-
reita) pelo Fora Dilma. Um absurdo que entra-
rá para história!!!

Essa não é um polemica qualquer, por isso faze-
mos questão de registrar. Para nós há avanço con-
servador no Brasil (com exemplos no mundo todo). 
Não custa lembrar que querem diminuir a maiorida-
de penal, impor um conservador estatuto da família, 
etc. Para nós o “Fora Dilma” estava sendo dirigido 
pelos nossos inimigos de classe. Ser contra o impea-
chment de Dilma não tem nada a ver com defender 
seu governo. Para nós o que ocorreu em 2016 foi um 
golpe de Estado que tem como objetivo retirar di-
reitos do povo brasileiro para manter os lucros e os 
privilégios dos ricos e seus aliados no Estado.

Não podemos fugir da realidade. Essa turma deu 
um golpe porque não seria possível no governo do 
PT, bem como em qualquer outro governo eleito 
aprovar terceirização, a PEC do limite de gastos do 
Estado, a reforma trabalhista, a reforma educacional 
e a reforma da previdência.

Frente a esse cenário de golpe não resta dúvida 
que os desafios são enormes. Por isso que a Unidade 
da classe não é uma opção, mas uma necessidade. 
Precisamos deixar de lado duas ilusões que atrapa-
lham a unidade. A primeira é que Lula irá nos salvar 
da desgraça. A segunda é que coloca o PT e a CUT 
como o inimigo número 1 a ser combatido. É preciso 
uma repactuação, por certo com algum grau de au-
tocritica, dos setores que mesmo involuntariamente 
jogaram água no moinho do golpe.

Entendemos que a Unidade tem que ser ampla, 
e deve contar com aqueles setores que se opõem as 
reformas. Autoconstrução, demarcações de posição 
e mesmo balanços críticos são para nós secundários 

frente a luta contra os ataques a direitos. O suces-
so depende de unidade; a greve Geral de 28 de abril 
provou isso. Defendemos a unidade com Centrais 
Sindicais, Confederações, movimentos sociais como 
o MTST e frentes de mobilização como a Frente 
Povo Sem Medo.

O momento é decisivo. Os golpistas querem fazer 
as condições de vida da classe trabalhadora brasileira 
recuarem ao início do século XX. O SEPE é parte 
importante dessa luta e por isso, sem vanguardismo, 
deve ser um articulador dessa unidade.

Conjuntura do Estado

Se não bastasse o turbilhão que tomou o cená-
rio político nacional, a conjuntura do Estado do Rio 
de Janeiro merece nossa atenção. Muitos vão dizer, 
inclusive o governo, de que a crise social que vive o 
Estado do Rio de Janeiro é fruto da crise econômica 
que se abateu sobre a economia brasileira, em es-
pecial sobre o Estado mais dependente dos royalties 
do petróleo. De fato há uma crise e ela afeta o Rio, 
mas colocar a culpa da crise social a fatores externos 
é não considerar o quanto os seguidos governos do 
PMDB influíram para o desenrolar dos fatos.

A crise social que vive o Rio é fruto da opção de 
um governo que tinha como projeto garantir o lucro 
de empresários que entregavam como contrapartida 
apoios políticos eleitorais na forma de corrupção e 
caixa dois de campanha. Esse projeto também en-
volvia a militarização de determinadas áreas sensí-
veis à “opinião pública”, ou seja, aos ricos e a parte 
da classe média. Esse projeto conhecido como Uni-
dade de Polícia Pacificadora fazia parte de um pro-
cesso mais amplo de segmentação do Rio de Janeiro, 
e buscava criar desigualdade na segurança pública 
entre os territórios do Estado. O Estado do Rio de 
Janeiro sempre foi violento fora das “ilhas de paz” 
criadas pelo governo Cabral.

A crise que se abateu nos últimos anos tem sim 
a ver com a crise das comodities, mas sobretudo é 
fruto da criminosa gestão do orçamento público, da 
corrupção, dos privilégios nababescos de uma eli-
te do funcionalismo público (judiciário, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e Legislativo), das isen-
ções desenfreadas ao grande capital, dos gastos nos 
chamados mega-eventos.

Não podemos de forma alguma cair no “conto do 
vigário” de que nada poderia ser feito para conter a 
crise. Não é por menos que em plena crise as isen-
ções continuam e os privilégios também. Por que o 
Governo do Estado não optou por pagar os meno-
res salários antes que os maiores? Faz sentido um 
funcionário receber seu salário de 1.000 reais com 
dois meses de atraso enquanto um desembargador 
recebe em dia 30.000? Muitos bajuladores do poder 
apresentarão argumentos jurídicos para essa desfa-
çatez, mas a resposta a isso é que uma significativa 
parte do Judiciário, do Ministério Público, de depu-
tados que fazem parte desse bloco que assaltou os 
cofres do estado e caminha para destruir o serviço 
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público. A prisão de 6 dos 7 conselheiros do TCE/
RJ é símbolo disso. Se não bastasse, ainda querem 
vender da CEDAE.

O drama que vivem os servidores, aposentados e 
pensionistas sem salário é somente um aspecto do 
ataque. O projeto é acabar com serviços públicos 
e obrigar o povo a comprá-los na iniciativa privada. 
Nesse sentido, a crise é funcional. Ela serve 
para que se amplie o ataque a direitos. Por isso 
a queda desse governo tem que estar na ordem 
do dia. 

Como no plano nacional, como aqui no Estado a 
luta “aos trancos e barrancos” esta se dando de for-
ma unificada. O MUSPE é o principal exemplo dis-
so. Temos consciência das diferenças entre os sindi-
catos/associações que compõem o MUSPE. Temos, 
inclusive, profundas divergências quanto a concep-
ção sindical exposta por alguns de seus dirigentes. 
Por exemplo, não concordamos com a demonização 
de partidos e centrais que, por vezes, aparece nos 
debates internos do movimento. Defendemos a in-
dependência em relação a partidos e as centrais, mas 
acreditamos que o desafio colocado não pode dispor 
de aliados. Por outro lado, não achamos que a con-
cepção de dirigente X ou Y pode ser a justificativa 
para não participar do movimento.

Para nós não há saída fora da unidade e o MUS-
PE representa a unidade possível aqui no Rio. Por 
isso, discordamos da posição de alguns setores 
do SEPE que optaram pela autoconstrução e 
procuraram desde o início da crise se autoconstruir. 
Chegaram a ir para a assembleia da Rede Es-
tadual exigir a saída do SEPE do MUSPE para 
a construção de um fórum de oposições que 
mais atendia aos interesses de determinada 
central sindical do que aos interesses da cate-
goria; felizmente foram derrotados.

Defendemos a ampliação da experiencia do 
MUSPE, e reivindicamos o Movimento Unificado 
dos servidores do Município do Rio de Janeiro. Por 
isso achamos fundamental um esforço das direções 
municipais do SEPE para criação de movimento 
unificado de servidores nos demais municípios.

A conjuntura do Estado do Rio de Janeiro não 
pode desconsiderar a situação dos municípios. Se-
guindo o caminho do Estado muitos municípios de-
cretaram a chamada “calamidade financeira”, uma 
aberração jurídica, sem respaldo constitucional. 
Com o argumento da crise começaram as maldades 
com a população e os servidores. Seguiu-se o roteiro 
do Estado: atraso de salários de servidores e tercei-
rizados, falta de verbas para saúde e educação, dete-
rioração da previdência municipal, que foram segui-
dos de perseguição a grevistas e ao próprio SEPE.

Redes Municipais

As Prefeituras, principalmente as da Baixada e 
Grande Rio, sentem o reflexo da crise nacional e es-
tadual. Seguem também a mesma política de atra-
so e parcelamento de salários. O início de 2017 foi 

marcado por lutas também nas redes municipais por 
conta de não pagamento de salários de dezembro, 
13º, etc. Os Prefeitos eleitos endurecem nas nego-
ciações e atacam a organização dos trabalhadores. A 
necessidade de unificação das lutas das redes mu-
nicipais é urgente. Mas unificar as lutas não é ter o 
mesmo calendário, nem fazer uma assembleia sim-
bólica. É aprofundar a organização e o atendimen-
to do jurídico, do DIEESE, da Imprensa, materiais 
que falem das lutas nas redes, visibilidade, discussão 
das pautas em conselhos e no apoio ativo da direção 
central. Os planos de carreira de grande parte das 
redes municipais segue os princípios construídos 
pelo SEPE nos anos 1980: progressão na carreira por 
tempo de serviço, formação, controle de mobilida-
de e unificação com funcionários. Mas já assistimos 
audiência pública na ALERJ onde a Presidente da 
UNDIME ( União dos Dirigentes Municipais de 
Educação) afirmou que esses conceitos estão ultra-
passados e as prefeituras precisam adaptar os planos 
de carreira ao conceito do momento: a meritocracia. 
Os planos de carreiras resultantes  da luta dos pro-
fissionais da educação nas redes municipais estão 
sendo ameaçados e isso requer do SEPE uma luta 
organizada em defesa dos planos de carreira , da pro-
gressão por tempo de serviço e formação. 

O recente ataque promovido pela Prefeitu-
ra de Caxias aos servidores com o não repasse 
da contribuição sindical do filiado, aumento 
previdenciário, corte de salário, entre outros 
direitos, não deixa dúvidas do que está por vir. 
Estreitar os laços de solidariedade entre os nú-
cleos do SEPE é fundamental para que tenha-
mos chances nessa luta.

Política Educacional

“Chega!
Quero sorrir, mudar de assunto!

Mas na minha alma ecoa
Agora um grito

Eu acredito que você vai gritar junto” 
( Gabriel Pensador)

O Congresso do Sepe não poderá passar em 
branco em relação aos desafios à educação pública 
nesses tempos de golpe. O debate pedagógico é pre-
mente. Há tempos esse debate é secundarizado nos 
fóruns do sindicato e substituído por fórmulas pron-
tas, verdadeiras repetições de deliberações passadas. 
Como se não fosse importante reavaliar posições. 
Congresso, inclusive, serve para isso. É hora de cair 
dentro desse debate.

Iniciamos dizendo que a maioria da população 
brasileira é formada na escola pública. Por isso que a 
sua defesa é uma tarefa que a esquerda deve sempre 
priorizar. Mas o processo de ampliação com quali-
dade do ensino público vive até hoje de desconti-
nuidades. Isto porque, no passado, o projeto elitista 
concorrente, e hoje, o projeto privatizador funcio-
nam como contrapontos ao fortalecimento da escola 

pública. Para nós do Campo Unidade, Luta e De-
mocracia está colocado um dos maiores exemplos da 
luta de classe no Brasil. Por tudo isso a missão do 
SEPE não parece secundária.

Durante os Governos do PT não houve, de fato, o 
estancamento da privataria que tomou conta da edu-
cação nos tempos de FHC. Foi positiva a ampliação 
das Universidades e Institutos Tecnológicos, mas tal 
política veio acompanhada da transferência signifi-
cativa de recursos públicos para o mercado privado, 
em programas como o PROUNI. Além do mais, até 
o final do governo Dilma insistiu em aprovar um 
Plano Nacional de Educação que abria as portas da 
educação brasileira para o capital nacional e inter-
nacional. Plano esse com forte apelo meritocrático.

O golpe produziu efeitos sobre a educação. Pri-
meiro a aprovação da PEC 241, que modificou a 
obrigatoriedade dos gastos constitucionais. Segundo 
a Reforma do Ensino médio, em que o governo, por 
trás de uma aparência democrática, precariza a edu-
cação pública retirando de vez as chances do filho 
do trabalhador de ter uma formação ampla que con-
gregue cultura, democracia, artes, suficiente para al-
cançar suas escolhas profissionais. A liberdade para 
o jovem escolher o que vai estudar, propagandeada 
pelo governo, é na verdade uma falsa liberdade, pois 
não haverá recursos públicos para colocar à disposi-
ção dos jovens estudantes todas as opções de áreas 
do conhecimento. Ainda assim é muito discutível a 
efetividade de uma escolha que mexe com o futuro 
da pessoa tão jovem.

No Estado do Rio de Janeiro a educação vive uma 
crise. Essa crise é resultado da opção política dos 
últimos governos que optaram por políticas educa-
cionais que priorizaram o baixo custo do serviço em 
detrimento de um ensino de qualidade. Na lógica 
neoliberal a educação, tanto quanto saúde e previ-
dência é custo e não um investimento. Pezão, e mes-
mo o recente eleito governo Crivella, seguem à risca 
o receituário sustentado pelo tripé: meritocracia, 
privatização e precarização.

O SEPE deve se manter firme na luta contra a 
meritocracia e suas formatações como o SAERJ E 
IDERIO, e seus congêneres nos municípios. A me-
ritocracia parte do pressuposto de que o esforço 
– pensado de forma isolada – é o critério que deve 
servir de parâmetro para o ranqueamento dos indi-
víduos. Pressupõe um tipo de sociedade onde a ri-
queza, renda e classe social são fruto de uma “sadia” 
competição. Assumindo-se que os “vencedores” 
dessa competição são realmente merecedores de 
tais vantagens. Essa política meritocrática surge nas 
redes punindo aqueles que não “batem metas”. 

“É a meta de uma seta no alvo
Mas o alvo, na certa não te espera

Então me diz qual é a graça
De já saber o fim da estrada

Quando se parte rumo ao nada”
A SETA E O ALVO

Paulinho Moska
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As metas respondem a uma demanda burocrática 
das administrações com vista de posar bem para os 
institutos internacionais que auferem determinados 
índices, sem nenhuma conexão com a qualidade do 
ensino. Por isso a meritocracia produz o empobreci-
mento das aulas, retira a autonomia docente e forta-
lece a lógica do apostilamento do conhecimento.

A meritocracia converge para a precarização do 
trabalho, além de atingir em cheio a saúde do tra-
balhador. A maioria desses programas impõem 
cláusulas draconianas em que o trabalhador perde 
a gratificação meritocrática, mesmo com uma falta 
justificada, por exemplo, se licenciar para cuidar de 
um parente ou dele próprio.

A precarização do profissional da educação asso-
la a educação no Rio de Janeiro. A precarização se 
materializa nos baixos salários, falta de condições de 
trabalho, falta de concursos e terceirizações. O dra-
mático é que com a Reforma Trabalhista a precari-
zação deve aumentar. Temos que pensar estratégias 
para lidar com uma nova realidade que está se avizi-
nhando. Cada vez mais trabalhadores terceirizados 
procuram se organizar para lutar por direitos.

O SEPE deve insistir com a política do concur-
so, mas também deve pensar políticas para os ter-
ceirizados/contratados que trabalham nas redes de 
educação durante anos, estabelecendo laços com a 
comunidade escolar. A organização dos terceiriza-
dos não pode passar alheia ao SEPE. Devemos co-
brar dos governos a responsabilidade pelos salários 
não pagos pelas firmas; exigir a permanência do tra-
balhador para que não haja rodizio de profissionais 
nas escolas e que eles possam participar do processo 
educativo. Devemos incluí-los na organização do dia 
a dia da escola e nos espaços de discussões e deci-
sões.

A privatização atinge as escolas públicas. Bilhões 
em recursos são destinados a iniciativa privada atra-
vés de convênios, sobretudo de creches. Os grandes 
conglomerados educacionais também estão de olho 
nos recursos públicos, por isso insistem na venda de 
“projetos” para as redes de ensino, que desconecta-
dos das realidades dos alunos, ainda de quebra inter-
ferem na autonomia docente. O SEPE deve manter 
o seu rechaço a privatização da escola pública. Re-
curso público deve ser gasto na escola pública!

Mas a privatização avança para além dos recursos 
públicos ou da oferta de educação. Avança de forma 
ofensiva sobre o currículo e a organização da escola 
para formar os hábitos cognitivos, culturais, com-
portamentais dos novos trabalhadores para o novo 
momento do mundo do trabalho. Assim, a flexibi-
lização de direitos no mundo do trabalho, a rotativi-
dade, o empreendedorismo, etc , necessitam de um 
novo currículo  . A escola básica, formadora de mão 
de obra para o trabalho simples, precisa ensinar as 
operações matemáticas básicas, manejo utilitário da 
língua portuguesa, rudimentos de línguas estrangei-
ras e rudimentos de ciências. Uma formação geral 
é encarada como desperdício de tempo e dinheiro e 
não ajuda na “empregabilidade” do jovem. Na visão 

deles as disciplinas, principalmente da área de hu-
manas, são desnecessárias.  Os testes padronizados 
e centralizados, mais do que aferidores da eficiência 
da implementação do novo currículo, também cria 
hábitos e terreno fértil para a meritocracia. A refor-
ma da escola básica completa o ciclo de conversão da 
educação pública brasileira ao momento neoliberal 
que vivemos.

Noutra esfera começa a se propagar outra forma 
privatização, quando escolas são entregues a quarteis 
para garantir a disciplina. Dizemos não a militari-
zação da escola! Escola não é lugar de polícia!

O SEPE deve permanecer ativo na luta pela di-
versidade na escola. O debate de gênero é uma prio-
ridade para o sindicato. As batalhas nas votações dos 
planos municipais de educação devem ser retoma-
das com mais mobilização. É preciso enfrentar a 
bancada fundamentalista que se acossou nas Câma-
ras Municipais. Além disso, é preciso estar vigilante 
contra as armações para aprovar a Lei da Mordaça. O 
SEPE deve ampliar a comunicação com a categoria e 
os responsáveis, para que o rótulo de “sem partido” 
não ludibriem a comunidade escolar.  

No que diz respeito a gestão democrática segui-
mos defendendo o acúmulo histórico do sindicato a 
partir de quatro eixos:

Eleições diretas para diretor: recentemente tive-
mos uma importante conquista na greve do Estado 
que foi a eleição para a direção das escolas. Outros 
municípios já conquistaram o direito democrático da 
comunidade escolar escolher sua direção. Devemos 
lutar para que leis específicas obriguem a convocação 
de eleições nos demais municípios. Também deve-
mos estar atentos as “pegadinhas” dos governos que 
aprovam as leis e depois criam critérios esdrúxulos, 
impedindo ou dificultando a categoria de concorrer.

Estímulo à construção de grêmios estudantis: 
fundamental que os diretores eleitos tenham o com-
promisso em incentivar a criação de grêmios. Para 
nós a organização dos estudantes é autônoma a dos 
profissionais da educação, no entanto reconhecemos 
que a luta pela escola pública só é vitoriosa se contar 
com a participação dos estudantes.

Participação nos Conselhos escolares.
Autonomia pedagógica:  a liberdade de cátedra é 

o eixo central de uma educação libertadora. Não ad-
mitimos interferência externa de governos, ONG´s, 
empresas de consultoria, etc.

Concepção Sindical e balanço das lutas

Ainda era recente a reeleição de Cabral quando 
os bombeiros iniciaram umas das mais belas lutas 
políticas registradas nos últimos anos no Estado do 
Rio de Janeiro. Pouco tempo depois da tragédia da 
Região Serrana, que matou milhares de pessoas, no 
qual os bombeiros saíram como verdadeiros heróis, 
Cabral e sua turma os chamavam de vagabundos. O 
porquê disso? Simplesmente por estes trabalhado-
res lutavam por um salário digno.

 A greve dos bombeiros logo ganhou o reforço 

da educação, que também iniciou sua greve. Poucos 
meses depois de ser eleito no primeiro turno Cabral 
via seu índice de rejeição subir e o jogo virar. Dar 
esse passo atrás é importante para registrar quando 
e de que forma começou a luta popular mais direta 
contra a quadrilha do PMDB que se instalou no go-
verno do Estado.

Daí veio junho de 2013, as batalhas campais con-
tra a realização Copa das Confederações, contra a 
Copa do Mundo em 2014 e a crítica às olimpíadas. 
Nessa época, o Sepe e outros movimentos sociais já 
anunciavam a drenagem de recursos públicos para 
megaeventos com contrapartidas duvidosas e reche-
ados de corrupção. Ainda sob o governo Cabral fize-
mos mais duas greves em 2013 e 2014. O coroamen-
to foi a histórica greve de quase 5 meses em 2016.

Nossa posição é que a greve de 2016 foi vitoriosa 
ao garantir a eleição de diretores de escola e manu-
tenção do salário da categoria. 

A crise do Estado teve sua resposta nas ruas. O 
SEPE sempre esteve lá. É difícil encontrar um mu-
nicípio em que o SEPE está organizado e que não 
tenha sido ativo na disputa com o poder local. Os 
ataques a servidores de maneira geral encontram 
sindicatos com pouca inserção na base, mas sobre-
tudo com pouca tradição de luta. Nesse contexto, é 
o SEPE, por vezes, que carrega o ônus de assumir a 
luta pela educação e por todos os servidores.

Essa constatação não deve servir para reafirma-
ção de vanguardismos. Ultimamente esse tem sido 
um tema difícil nos nossos espaços de militância. 
Assembleias com menos de 100 pessoas “tirando” 
paralisação para uma rede de ensino de 70.000 não 
parece razoável. Para nós radicalidade se expressa 
nas ações de massa. Radical é uma greve que 
para mais de 70% de uma rede de ensino.

Apostamos na construção da greve de massas em 
2016, e isso nos garantiu vitórias. Abriu espaço para 
o ressurgimento do movimento estudantil com as 
ocupações de escolas. Agora, muitos militantes se 
elegeram diretores de escolas e poderão fazer a di-
ferença na construção de uma escola democrática.

Como concepção entendemos que a unidade 
da classe deve ser sempre buscada. O SEPE este-
ve muito tempo filiado a CUT. Hoje o sindicato não 
está filiado a nenhuma central. Entendemos que a 
tentativa de unir Intersindical e Conlutas foi acerta-
da, mas não logrou êxito. O campo Unidade, Luta e 
Democracia tem militantes que reivindicam as duas 
centrais, e compreende que nenhuma das duas reú-
ne as condições políticas para que o SEPE possa se 
filiar nesse momento.

Também reafirmamos que frente a esse cenário 
de impossibilidade de unidade das centrais Conlu-
tas e Intersindical não há mais sentido a manu-
tenção da cláusula estatutária que permite até 
4% da arrecadação mensal do sindicato para 
atividade que comunguem esforços para uni-
dade de ambas.

Um princípio fundamental que norteia nossa 
concepção sindical é o da independência de classe. 
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Significa que assumimos com toda clareza que nesta 
guerra de classes, os interesses de patrões e traba-
lhadores são opostos, antagônicos e inconciliáveis. 
Defendemos a autonomia do sindicato em relação a 
partidos e governos. No entanto, não compactuamos 
com a leitura de “demonização” dos partidos. Não 
acreditamos que o “apartidarismo” ou “antiparti-
darismo” seja um certificado de salvo-conduto, ou 
seja, sinônimo de independência. A rigor muitas das 
organizações (coletivos, movimentos, entre outros) 
que atuam no SEPE, são verdadeiros partidos. Por 
isso reafirmamos a independência do sindicato em 
relação a partidos (dos mais diversos matizes).

Outro ponto importante é a organização do SEPE 
pelas bases. No passado foi exitosa a política de am-
pliação do SEPE pelo interior. Aproveitou-se a força 
da rede estadual (nas décadas passadas muito maior 
que hoje) e organizou-se as redes municipais. De 
lá para cá as direções nos núcleos foram ganhando 
importância, na medida que as redes municipais fo-
ram também aumentando seu quantitativo de ma-
trículas, seja pela política de expansão por conta do 
FUNDEF e depois FUNDEB, seja pela política de 
municipalização implementada pelo estado. Hoje, 
as redes municipais tem a maioria das matri-
culas dos alunos da escola básica. Isso nos dá a 
dimensão da importância da organização dos 
núcleos e das regionais da capital.

Isso não significa que a política de ampliação do 
SEPE pelo interior não precise de ajustes. O SEPE a 
mais de uma década introduziu a política do repasse 
mínimo, isto é, um mínimo de recursos destinado 
aos núcleos pelo SEPE – CENTRAL para que o 
núcleo se articule até a filiação dos profissionais das 
redes municipais. Essa política foi bem sucedida em 
alguns casos, em outros nem tanto. Por exemplo, é 
preciso reavaliar o trabalho feito em núcleos que a 
mais de uma década apresentam o mesmo quadro 
de filiados. Núcleos, inclusive, que não ficam a ges-
tão inteira sem comparecer aos fóruns do SEPE e 
reaparecem nas eleições.

Nesse momento de crise, com todas as redes 
sofrendo ataques, a desarticulação das direções dos 
núcleos facilitará o trabalho dos governos. O campo 
Unidade, Luta e Democracia defende que esse 
congresso deve fazer um chamado a militância do 
sindicato a participar do próximo pleito. Nessa con-
juntura precisamos de todos que estão chegando ou 
chegaram nas últimas greves, mas também daque-
les, que por diversos motivos, deram “um tempo” 
da militância. A unidade que defendemos é tam-
bém geracional!

Defendemos a manutenção da proporcionalidade 
para a composição da direção como forma de armar 
a categoria para os embates no futuro. Não temos 
ilusão sobre seus limites, mas temos a compreensão 
de que a majoritariedade não traz os benefícios que 
muitos prometem. O suposto ganho organizativo, 
fruto de uma direção eleita inteiramente por uma 
chapa, pode ser um desserviço à diversidade política 
do sindicato. O SEPE é um sindicato de base esta-

dual que compreende também as redes municipais, 
portanto, deixar de fora da direção determinadas 
expressões políticas com representatividade real na 
base, sobretudo nesse contexto em que necessita 
tanto de unidade, é um grave erro político.

Para nós a fórmula que pode responder a essa 
negativa pulverização da direção é a criação de um 
patamar mínimo de 10% de votos para compor a di-
reção. Não podemos mais conviver com chapas que 
não assumem tarefas sob o argumento de serem mi-
noria. Ou de ficar ao sabor das articulações políticas 
que por vezes colocam a categoria refém de interes-
ses de autoconstrução.

Estatuto
Mudança do artigo 2°

Art. 2º - O SEPE/RJ tem por finalidades: I - reunir 
e congregar os professores, funcionários adminis-
trativos, orientadores e supervisores, animadores 
culturais, ativos e aposentados, enfim, os profis-
sionais de educação das redes públicas de educação 
Estadual e Municipais do Estado do Rio de Janeiro;

Mudança no artigo 4°
Art. 4º - Têm direito a ser sócios do SEPE/RJ 

todos os professores, funcionários administrativos, 
orientadores e supervisores, animadores cultu-
rais, ativos e aposentados, das redes Estadual e Mu-
nicipais, de todo o Estado do Rio de Janeiro;

Justificativa:
As mudanças em ambos artigos têm como objeti-

vo reafirmar a importância dos animadores culturais 
como parte da categoria de educadores abrangida 
pelo SEPE. Nesses tempos nebulosos de ataque aos 
direitos dos trabalhadores, por uma simples formali-
dade, querem exonerar servidores que a mais de 20 
anos dedicam suas vidas a uma educação de qua-
lidade. Querem privar nossos estudantes do heroico 
trabalho dos animadores. Por isso, o SEPE deve re-
afirmar no seu estatuto que os animadores culturais 
são o SEPE e o SEPE são os animadores culturais.

Mudança no artigo 74

Art. 74 - Constituem o patrimônio do SEPE/RJ: 
I - a receita resultante das contribuições mensais 
pagas pelos associados; II - os bens móveis e imó-
veis; III - os legados, doações e concessões feitos em 
caráter permanente; IV - os títulos de crédito que 
pertençam ou venham a pertencer ao SEPE/RJ; V 
- as subvenções e auxílios que sejam destinados ao 
SEPE/RJ; 

VI - o fundo de greve, que é composto por, no mí-
nimo, 10% (dez por cento) da renda financeira bruta 
do SEPE/RJ que será utilizado especificamente nas 
possíveis greves a serem deflagradas pela Categoria, 
sendo depositado em conta específica, podendo ser 
utilizado para o pagamento de despesas do sindicato 
com a greve tais como deslocamentos, mobilização, 
materiais entre outras.

Justificativa

Em três anos em vigor esta regra estatutária não 
atendeu a seus objetivos. Impedir que o sindicato uti-
lize os recursos do fundo de greve nas atividades da 
própria greve é um grande equívoco de concepção. 
Primeiro porque retira recursos do processo da gre-
ve, no limite, despotencializa a greve. Pensar que o 
sindicato com dinheiro em caixa não pode gastar os 
recursos do fundo de greve com materiais, transpor-
te, aluguel de espaços se apresenta como um grave 
equívoco. Segundo porque não resolve o problema 
da carestia gerada pelo corte dos salários. A não ser 
para greves da “ultravanguarda”. É só fazermos as 
contas: 30.000 grevistas na greve do Estado acessan-
do o fundo de greve num valor de 200 reais seriam 6 
milhões. O fato é que não temos 6 milhões em caixa e 
que 200 reais não resolve nem a metade dos proble-
mas da categoria, no caso de corte integral de salário. 
Mesmo assim, essa conta milionária vale para gastos 
em 1 mês de desconto. Temos, portanto, que garantir 
uma greve vitoriosa, e não iludir a categoria com res-
sarcimento de salário em caso de desconto. 

Introdução do artigo 90 com a seguinte redação: 
“O Comando de Greve será instituído no ato 
de deflagração da greve e será desmobilizado 
com a suspensão da mesma. Será composto de 
membros da direção eleita e da base eleita nas 
escolas.

I – A função do Comando de Greve será 
operacionalizar as decisões das assembleias.

II – No caso das Redes Municipal do Rio de 
Janeiro e Estadual o critério de formação do 
Comando de Greve será o mesmo de forma-
ção do conselho deliberativo, já disposto nesse 
estatuto.

Justificativa
Outro tema relacionado a greve é a organização 

do chamado comando de greve. Defendemos um co-
mando de greve com membros votados nas escolas. 
Para nós o comando de greve é um operativo que 
encaminha as tarefas políticas definidas nas assem-
bleias, organiza a corridas as escolas, prepara os atos, 
aufere índices de paralisação, entre outras tarefas 
operativas. Não é, em hipótese alguma, um substituto, 
mesmo que temporário, das direções. . Os represen-
tantes do comando devem também ser organizadores 
das suas escolas para que possamos dar um salto de 
qualidade potencializando a formação política na 
luta direta. Afinal, quem tem medo da base?

Na greve do Estado em 2014 tivemos uma expe-
riencia negativa com o Comando de Greve. Naquela 
ocasião, por decisão do Comando de Greve, os gas-
tos com a greve superaram em muito o razoável. Um 
comparativo importante foi que a greve de 1 mês e 
meio em 2014 foi tão custosa quanto a greve de 5 
meses em 2016.

Na nossa avaliação isso se deu devido a uma 
visão equivocada de que o controle de gastos não é 
importante para a categoria. Além disso, deu-se for-
ça deliberativa a uma “instância” que não garantia 
a representação dos educadores em greve. Na nossa 
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avaliação o Comando de Greve é uma condensação 
dos Comandos de Greves de núcleos e regionais, que 
por consequência já é composto pelos comandos de 
greve das escolas. Que sentido faz em deslocar um 
militante para a discussão no Comando de Greve da 
Rede Estadual, se esse militante ainda não conseguiu 
organizar o comando de greve na base da escola?

O comando de greve deve ser composto de mem-
bros da base e das direções. Deve ser um espaço de 
organização da luta, e não um espaço de disputa in-
terna pelo aparato do sindicato.

Mudança no Art.63
Justificativa
Visando manter a representatividade das dire-

ções, mas evitando a pulverização excessiva desta e 
seus males afins —como diretores “sem base” ou que 
não assumem tarefas sob o argumento de serem mi-

ASSINAM A SEGUINTE TESE:
Rio de Janeiro
Gustavo Miranda (Rede Municipal do Rio de 
Janeiro e Estadual)
Jalmir (Rede Municipal do Rio de Janeiro)
Aline Almeida (Rede Municipal do Rio de 
Janeiro e Estadual)
Kely (Rede Municipal do Rio de Janeiro)
Sivaldo (Rede Municipal do Rio de Janeiro)
Marcelo Biar (FAETEC)
Simone Viana Bezerra de Lima (Rede Municipal 
do Rio de Janeiro)
Damiana Cristina Francisco da Silva (Rede 
Municipal do Rio de Janeiro)
Ana Lúcia  Marques  Bicalho (Rede Municipal 
do Rio de Janeiro)
Bruna Narciso Rodrigues dos Santos (Rede 
Municipal do Rio de Janeiro)
Paula Fernanda dos Santos (Rede Municipal do 
Rio de Janeiro e Estado)
Karla dos Santos Gomes (Rede Municipal do Rio 
de Janeiro e Estado)
Fernanda Leal dos Santos (Rede Municipal do 
Rio de Janeiro e Estado)
Isabel Cristina Ramos Tomás (Rede Municipal 
do Rio de Janeiro e Estado)
Elaine Melo – Rede Municipal do Rio de Janeiro

Três Rios
Denise Condessa (Rede Estadual)
Levy Gasparian
Andressa Esmeraldo Nunes 
Regina Célia Ferreira de Mattos
Macileide das Graças Afonso
Paraíba do Sul
Christiany Daddazio
Arlei Albino Coelho

Paracambi

noria—propomos a instituição da proporcionalidade 
qualificada, na qual as chapas para ingressarem na 
direção devem ter um patamar mínimo de 10% dos 
votos.

Tal iniciativa, além das vantagens descritas aci-
ma, incentivaria as forças políticas com mais afinida-
de a buscar alianças e não apenas montarem chapas 
visando a autoconstrução, com os os danos que esta 
acarreta para o sindicato e a categoria.   

Art. 63 – Os membros da diretoria serão eleitos 
em chapa completa, por votação direta e secreta dos 
sócios efetivos. 

§ 1o – As Diretorias do SEPE/RJ, Núcleos e 
Regionais serão eleitas conforme proporciona-
lidade qualificada na base e sua composição 
se dará pela aferição dos votos válidos depo-
sitados em urna, excluídos os votos brancos e 
nulos e das chapas que não cumprirem o esta-

belecido no §°2. 
§2° As diretorias do SEPE/RJ, Núcleos e Re-

gionais, será composta pelas chapas  que ob-
tiverem, no mínimo, 10 % (dez por cento) dos 
votos.

(...)
§ 5o – A distribuição dos componentes da Dire-

ção Estadual entre as chapas será feita do seguinte 
modo: divide-se o número total de votos obtidos por 
cada chapa (que cumpra o critério estabelecido no 
§°2) por 1 (um), por 2 (dois) e assim sucessivamen-
te até atingir o número de membros que ela con-
quistou na proporcionalidade. O coeficiente de cada 
cálculo indica a pontuação de cada membro eleito. 
A escolha dos cargos na direção será feita pelas cha-
pas, respeitando a pontuação de cada membro eleito, 
sendo preenchidas proporcionalmente aos votos ob-
tidos nas eleições.

Assinam essa tese:
Gleice Castro de Oliveira (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Franciene Franklim de Albuquerque da Silva. 
(Rede Municipal de Paracambi)
 Ronaldo Santos de Oliveira (Rede Municipal de 
Paracambi)
Dayane Pires Lauro Amaral (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Katia Ferreira Alves (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Iza Paula Silva do Nascimento (Rede Municipal 
de Paracambi)
 Betânia Maciel de Oliveira (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Solange Rodrigues do Carmo Antonio (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Monique Carvalho Monteiro (Rede Municipal 
de Paracambi)
 Genaina Duarte de Pontes. (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Helena Ferreira de Souza Mendes (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Patricia da Silva Soares (Rede Municipal de 
Paracambi)
Leandro Velloso Lunz (Rede Municipal de 
Paracambi)
Rosimar de Oliveira Santana Genciano (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Jacira Bittencourt (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Patrícia Martins de Oliveira. (Rede Municipal 
de Paracambi)
 Elizangela Rosa Ramos Magalhães (Rede 
Municipal de Paracambi)
Adriana barria merelles Ramos (Rede Municipal 
de Paracambi)
Angelica Duarte de Rezende (Rede Municipal 
de Paracambi)
Elizabeth Fernandes Barboza (Rede Municipal 

de Paracambi)
Ester d A villar e Sousa (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Simone dos Santos Guimarães (Rede Municipal 
de Paracambi)
Weslei Augusto Aguiar de Sousa (Rede 
Municipal de Paracambi)
Vinicius da Rocha Pitta (Rede Municipal de 
Paracambi)
Rodrigo Silva Freire (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Francismarina Martins Vale (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Rozelane Sarmento Braz (Rede Municipal de 
Paracambi)
Jaqueline Correia da Silva Teixeira (Rede 
Municipal de Paracambi)
Marcia Narciso Soares (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Carla Priscila Rodrigues dos S Barreto.  (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Rose kelly dos Santos Serafim (Rede Municipal 
de Paracambi)
Lenilda Braga da Silva (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Albervania Fernandes da Silva Chevalier (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Zilma de Faria Costa (Rede Municipal de 
Paracambi)
Danielle Santos do Carmo (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Rejane Vicchy (Rede Municipal de Paracambi)
 Valdicéa Celeste Moreira Pereira (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Gildo Oliveira (Rede Municipal de Paracambi)
Gabriele Simoes da Silva Dornelas (Rede 
Municipal de Paracambi)
Bruno Fernandes Braga (Rede Municipal de 
Paracambi)
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 Helimar Martins da Silva (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Daiane Gomes Bueno (Rede Municipal de 
Paracambi)
 Rosangela Pereira. (Rede Municipal de 
Paracambi)
Glaucia Costa da Silva (Rede Municipal de 
Paracambi)
Fábio Brum Thimóteo (Rede Municipal de 
Paracambi)
Eliana Natal Tavares Fonseca (Rede Municipal 
de Paracambi)
Lenilda Braga da Silva (Rede Municipal de 
Paracambi)
Anna Cristina Soares Freitas Fioravanti (Rede 
Municipal de Paracambi)
 Adriana Tressa Ribas (Rede Municipal de 
Paracambi)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA (Rede 
Municipal de Paracambi)
Suseli da Conceição  Fonseca   (Rede Municipal 
de Paracambi)
Adriana de Souza Milese (Rede Municipal de 
Paracambi)
Verônica da Rosa Tressa Campos (Rede 
Municipal de Paracambi)
Patrícia Albits dos Santos (Rede Municipal de 
Paracambi)

Seropédica
1. ROSELI NOVAES – REDE MUNCIPAL
2. WILSON PIRES – REDE MUNICIPAL
3. TIAGO PEIXOTO – REDE MUNICIPAL
4. ALEXANDRE MEIRELES – REDE 
MUNICIPAL
5. ADRIANA PERRUT – REDE MUNICIPAL
6. MARIA DO CARMO – REDE MUNICIPAL
7. HUGO OLIVEIRA – REDE MUNICIPAL
8. ELISANGELA BUENO – REDE MUNICIPAL
9. RENATO LOUREIRO – UFRRJ
10. ANTONIO CARLOS PORTES PEREIRA - 
REDE MUNICIPAL
11. MAURO AUGUSTO MORIE VIEIRA 
COSTA - REDE MUNICIPAL
12. EDSON MOREIRA MADEIRA - REDE 
MUNICIPAL
13. ROSILENE DE ALMEIDA - REDE 
MUNICIPAL
14. LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS - 
REDE MUNICIPAL
15. DIVA MARIA DE ALMEIDA - REDE 
MUNICIPAL
16. SIMONE CRISTINA FERREIRA - REDE 
MUNICIPAL
17. THAÍS CONCEIÇÃO DE MENEZES - REDE 
MUNICIPAL
18. ELZEMERE FARIAS - REDE MUNICIPAL
19. THAÍS MROEIRA DE OLIVEIRA - REDE 
MUNICIPAL
20. JOSEANE LOIOLA - REDE MUNICIPAL
21. GILMAR GUEDES - REDE MUNICIPAL

22. ANA LUCIA VIEIRA BATISTA - REDE 
MUNICIPAL
23. ODALEIA DE MARTINS - REDE 
MUNICIPAL
24. LUCIVANE DA SILVA - REDE MUNICIPAL
25. ROSANGELA VIEIRA - REDE MUNICIPAL
26. RAPHAEL DE BARROS DA SILVA - REDE 
MUNICIPAL
27. MONICA DA ROSA - REDE MUNICIPAL
28. ROBERTA DE ALBUQUERQUE - REDE 
MUNICIPAL
29. MARIA DAS DORES COUTINHO - REDE 
MUNICIPAL/ESTADUAL
30. RITA DE CÁSSIA RAFAEL DA SILVA - 
REDE MUNICIPAL
31. ANA BEZERRA DA SILVA DOS SANTOS - 
REDE MUNICIPAL
32. SANDRA OLIVEIRA SOUSA - REDE 
MUNICIPAL
33. REGINA DE SOUZA SANTOS VARGAS - 
REDE MUNICIPAL
34. GENIVALDO MATOS - REDE MUNICIPAL
35. REGIANE NASCIMENTO - REDE 
MUNICIPAL
36. ROSÁRIA SANCHES - REDE MUNICIPAL
37. MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - REDE 
MUNICIPAL
38. AILTON DA COSTA PINTO - REDE 
MUNICIPAL
39. LUANA DE ALMEIDA FREIRE - REDE 
MUNICIPAL
40. LUCIO MAURO - REDE MUNICIPAL
41. VALERIA MARCIA DA SILVA - REDE 
MUNICIPAL
42. ALESSANDRA SANTANA - REDE 
MUNICIPAL
Nei Jorge dos Santos Junior – Rede Municipal 
de Seropédica e Rede Estadual
Anderson Miguel dos Santos da Paz – Rede 
Municipal de Seropédica
Amanda Kelly de Araujo Cruz - Rede Municipal 
de Seropédica
 Bárbara da Costa Leite - Rede Municipal de 
Seropédica
Magna Sueli Rodrigues de Freitas - Rede 
Municipal de Seropédica
Luciana  Gonçalves  Lopes de Lima - Rede 
Municipal de Seropédica
Eunice Santos de  Oliveira - Rede Municipal de 
Seropédica
Cristiane Freitas de Meireles - Rede Municipal 
de Seropédica
Geovane Januário da Costa. - Rede Municipal de 
Seropédica
RITA de Cassia Evaristo dos santos - Rede 
Municipal de Seropédica

 São João de Meriti 
Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira (Rede 
Estadual)
Tânia Storone (Rede Municipal de São João de 

Meriti)
Beatriz de Oliveira do Nascimento França 
(Rede Estadual)

Luis Abreu (Rede Municipal de São Joaõ de 
Meriti e Rede Estadual)
Paulo Thiago Neves (Rede Estadual)
Marco Antônio Santos Silva (Rede Municipal de 
São João de Meriti)
Márcio Vátimo (Rede Estadual)
Marta Moraes (Rede Estadual)
Eliana saturno (Rede Municipal de São João de 
Meriti)
Marcia nascimento (Rede municipal de São João 
de Meriti)
Rogerio Dantas Leal (Rede Municipal de São 
Joao de Meriti)
Simone Alves  (rede estadual)
Marlene dias (Rede Municipal)
Conceição Dionísio - Rede Estadual
1-Tânia Santolim- rede estadual
2-Tatiana Diniz- rede estadual
3-Nadir de Castro- rede estadual
4-Julio Cesar Pereira- rede municipal do Rio
5-Iolanda Costa rede municipal de São João
6-Rosalice Rosa -aposentada rede municipal São 
João
7-Lígia Bronzi  rede estadual e municipal 
Petropolis
8-Helena Pontes - aposentada rede estadual
9-Beatriz Oliveira Nascimento- rede estadual
10-Vittorio Oliveira Lo Bianco- CECIERJ
11-Bruna Werneck Canabrava- CECIERJ
12-Sueli Maria de Andrade- aposentada estado 
professora rede municipal
13-Lucimar Costa maia- funcionária rede 
municipal
14-Cátia Cilene de Oliveira- rede municipal
15-Carmem de Moraes Oliveira- aposentada 
estado e município
16- Patricia gama rede municipal
17- Jussara Nardini - rede municipal
18-Cristiane Souza da Silva- rede municipal
19 - Ana Paula Braga - rede estadual
20-Quênia de oliveira rede municipal
21-Hyla de Oliveira Carvalho- rede municipal

Itaboraí
Maria de Lourdes Monteiro (Rede Estadual)
Luiz Tadeu Soares Antônio (Rede Estadual)
Marco Aurélio Fernandes Jardim (Rede 
Municipal de Itaborai)
Maria Suellen Timoteo Correa (rede Municipal 
de Itaboraí
Mateus de Figueiredo Gerolimich Capitão 
(Rede Municipal de Itaboraí)
 Jonas Beserra de Araujo - Município do Rio e 
Rede Estadual de ITABORAÍ.

 Tanguá
Joselina de Souza (Rede Municipal de Tanguá)
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 Maria Luis Bastos (Rede Municipal de Tanguá)

Niterói 
Diego Marino
Maricá 
Leandro Gentil
Perceu Silva – Rede Estadual
Ronaldo da Silva Costa
Celso Menezes dos Santos

Nova Iguaçu
Marcos Marinho (Rede Estadual)
Rafaella Caroline Azevedo Ferreira
Damiana de Oliveira (Rede Estadual)
Duque de Caxias
Cristiano Campos Azeredo 
Márcia Spadetti Tuão da Costa
 Fátima Bitencourt David
Cristiane Dias Nunes Araújo 
Rosana Cipriano Lapa (Rede Municipal de 
Duque de Caxias)
 Filomena da Costa Silva (Rede Municipal de 
Duque de Caxias)
 Maria Helena do Carmo Silveira Costa ( 
rede estadual)
Jurema Gama da Silva Joaquim (Rede Estadual)
Nilcinea Soares da Cruz (Rede Estadual)
Sônia Cristina de Lima (Rede Estadual)
Rose Cipriano Lapa*-Rede Municipal de Caxias
2) *Arilson Mendes Sá*-  Rede municipal de 
Caxias
3) *Thays Rosalin de Araujo*- Rede municipal 
de Caxias.
4) *Filipo da Silva Tardim*-Rede municipal de 
Caxias
5) *Araci Gomes de Oliveira(funcionária)*-rede 
municipal de Caxias 
6) *Vera Lúcia Cabral do Egito*-Rede Estadual 
7) *Marisa Gonzaga da Silva(aposentada)*- 
rede municipal de Caxias 
9) *Nádia de Aquino Simões*-Rede Estadual e 
Municipal de Caxias
 10) *Helenita Maria Bezerra*-Rede Estadual
11) *Heloiza Rodrigue*-Rede Estadual 
12) *Marcos Luis Oliveira da Costa*-Rede 
Municipal de Caxias 
13) *Maria da Conceição*- Rede municipal de 
Caxias
14) *Elza Mendonça de Carvalho(aposentada)*-
Rede estadual e Municipal de Caxias
15) *Antônio Alves Filho(funcionário)*-Rede 
Estadual
16) *Solange Bergami*-Rede estadual e rede 
municipal de Caxias
17) *Luciana Silva dos Santos de Figueiredo*-
Rede Estadual

1) *Denilson Carlos dos Carlos*-Rede Estadual 
2) *Cristina Romão da Silva*-Rede Estadual 
3) *Cristiano Campos Azevedo*-Rede Estadual 
4) *Deonedis Leonardo Bersacula*-Rede 

Estadual 
5) *Renata Roseo do Nascimento*-Rede 
Municipal de Caxias
6) *Rosimeri Maria Barbosa*-Rede Municipal de 
Caxias
7) *Cláudia Tavares Sampaio*-Rede Municipal 
de Caxias
8) *Magna Domingues Torres*-Rede Municipal 
de Caxias
9) *Mônica Nogueira de Assis*-Rede Estadual 
10) *Carmem Alves da Costa*-Rede Municipal 
de Caxias
11) *Renata Egypto Barbosa*-Rede Municipal 
de Caxias
 12) *Denise da Silva Pereira*- Rede municipal 
de Caxias
13) *Kelly Coelho da Silveira*-Rede municipal 
de Caxias
15) *Filomena da Costa Silva*-Rede municipal 
de Caxias
16) *Neyda Maria de Souza Ribeiro Martiniano 
Viana*- Rede Municipal de Caxias 
17) *Tarso de Souza Pereira*-Rede Estadual 
18) *Marlucia Ferreira de Oliveira*-Rede 
Municipal de Caxias
19) *Wildson Barcelos de Carvalho*-Rede 
Estadual
20) *Rafael Tavares dos Santos*-Rede Estadual 
e Rede Municipal de Teresópolis
21) *Luciana Silva dos Santos de Figueiredo*-
Rede Estadual
22) *Adelaide Cavalcante 
Santana(aposentada)*-Rede Estadual.
23) *Dione de Paula Pinto*-Rede municipal de 
Caxias
24) *Isadora Alves Gomes*- Rede Municipal de 
Caxias
25) *Derli Silveira*- Rede Estadual 
26) *Soneli Antunes Arldt(aposentada)*- Rede 
estadual e municipal de Caxias
27) *Maria da Penha Miller da Silva*- Rede 
Estadual e municipal de Caxias
28) *Maria Ângela da Silva*- Rede Municipal de 
Caxias
29) *Valéria Machado da Silva*- Rede municipal 
de Caxias
30) *Kelly Calixto de Oliveira Souza*- Rede 
Municipal de Caxias
31) *Rusami de Oliveira Feitosa* - Rede 
municipal de Caxias 
32) *Alexandre Carvalho Bastos*- Rede 
Estadual e municipal de Caxias
33) *Luciene de Souza*- Rede municipal de 
Caxias
34) *Kelcia Beber Franco(aposentada)*- Rede 
Estadual 
35) *Rosana Cipriano Lapa(Diretora Eleita)*- 
Rede municipal de Caxias
36) *Luciana Pires Alves*- Rede municipal e 
UERJ 
37) *Cristiane Dias Numes de Araujo*-Rede 

municipal de Caxias 
38) *Fátima Bitencourt David*- Rede municipal 
de Caxias 
39) *Márcia Spadetti Tuão da Costa*- Rede 
municipal de Caxias
40) *Renata Spadetti Tuão*- Rede municipal de 
Caxias
41) *Marcelo Rodrigues Jorge*- Rede municipal 
de Caxias 
42) *Kátia Cristina dos Santos Veillard*  - Redes 
Estadual e Municipal de Caxias
Daniele Silva Leite (Rede Municipal de Caxias)
Denísia Golçalves da Silva (Rede Municipal de 
Caxias)
Elice Onofre (Rede Municipal de Caxias)
Kátia Dâmaso (Rede Municipal de Caxias)
Letícia de Souza (Rede Municipal de Caxias)
Luciana Vieira (Rede Municipal de Caxias)
Maria Alice de Andrade (Rede Municipal de 
Caxias)
Patrícia Caitano (Rede Municipal de Caxias)
Suzana Lourenço (Rede Municipal de Caxias)
Vanessa Duque Ferreira (Rede Municipal de 
Caxias)
Ana Paula Pereira Alves (Rede Municipal de 
Caxias)
Demerci de Jesus (Rede Municipal de Caxias)
Maria Nilza das Mercês (Rede Municipal de 
Caxias)
Rosa Helena Marinato (Rede Municipal de 
Caxias)
Jurema Costa Miranda (Rede Municipal de 
Caxias)
Silvana Simão da Silva (Rede Municipal de 
Caxias)
Mauricélia Correia de ponte (Rede Municipal de 
Caxias)
Adeilda da Silva Lima (Rede Municipal de 
Caxias)
Fernanda Rangel (Rede Municipal de Caxias)
Juliana Silva Drumond (Rede Estadual )
Silvânia Brito Duarte (Rede Estadual )

São Gonçalo 
Alessandra da Costa Abreu
Raquel Jéssica Costa Santos
Ana Edila Barreto
Beatriz Campos
Marcia Valeria Quadros
Maria das Graças Silva Mendes
Carlos Jose Menezes
Eusébio de Abreu Nunes (Rede Estadual)
José Ricardo Vidal (Rede Estadual)
Erica Gomes Daniel Monteiro (Rede Estadual)
Michelle Alvarenga - Rede Municipal
 Maria Izabel Lacerda - Rede Municipal
Maria do Nascimento Silva Rede Municipal
Ilana Cardoso - Rede Municipal
Maria Beatriz Lugao - Rede Estadual
Ana Valeria Dias - Rede Municipal e Rede 
Estadual
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 Rosa Maria Melo - Rede Municipal
Olivia Maria Ferreira - Rede Municipal
Fátima Cristina Berçot Rede Municipal
Janaína Sampaio - Rede Municipal
Mônica Assunção-  Rede Municipal
Carmem Lúcia Augusto-  Rede Estadual ( 
aposentada)
Rosane Oliveira - Rede Municipal
 Alessandra Abreu - Rede Municipal
 Raquel Jessica Costa -Rede Municipal
Ana Edila Barreto - Rede Municipal
 Beatriz Campos-  Rede Municipal
Marcia Valeria Quadros - Rede Municipal
Maria das Graças Silva Mendes- Rede Estadual
Suellen Destefani - Rede Municipal
 Milena da Silva- Rede Estadual
Rosa Maria Melo - Rede Municipal
Claudia Ferreira - Rede Estadual
José Ricardo Vidal - Rede Estadual e Rede 
Municipal
Caroline Lacerda - Rede Municipal
Maria Izabel Custodio - Rede Municipal
Simone Peres - Rede Estadual
Joceli Souza - Rede Municipal
Cassia Guedes - Rede Municipal
Euzébio Nunes - Rede Estadual
Karla de Souza - Rede Municipal
Raquel Bittecourt - Rede Municipal
Priscilla Lima - Rede Municipal

Luciana Tinoco - Rede Estadual
Dejiane Carla Pinheiro - - Rede Estadual
Bernardete de Souza - Rede Municipal
Alana Fernadez - Rede Estadual
Ubiracy Martins – Rede Estadual
Yara Ferreira Souza  - Rede Municipal
Aldemira Moreno - Aposentada rede estadual
 Kézia Zilli Rédua
Aurélio Santos. Rede estadual
Debora Cristina Vieira de Simas - Rede 
Estadual e Municipal
Rita Érika da Silva Molini - Rede Estadual
Maristela Gomes Ferreira - Rede Estadual 
Heloisa de Souza
Marlene De Oliveira Lima Lemgruber - Rede 
Estadual
Fabíola Pinto de Oliveira Costa - Rede Estadual
Priscila Figueiredo de Arroxellas
Gláucia Mourão Lopes Mendes- Rede Estadual
Rafael da Cunha Gama. Rede estadual.
Viviane de Oliveira Lima - Rede estadual.
Gisele Oliveira de Abreu - Rede estadual.
Dulcinéa Simões Rosa Baptista - Rede estadual
Kézia Zilli Rédua - REDE Estadual
Andréia Luz, Rede Estadual
Rachel Bitencourt dos Santos Cavalcante. Rede 
estadual.
Pablo de Góes Garcia- Rede estadual
Cláudia da Silva Batista - Rede Estadual 

Thayanne Rangel- Rede Estadual

Sapucaia
Regina Barros dos Santos Seixas.
Aline Carvalho da Silva Pena
Helena Espínola de Guzzi Zaú de Oliveira.
Aline Daniele de Souza Soares

Barra Mansa
Rafael Araújo de Andrade
Japeri 
Miguel Pinho (Rede Municipal de Japeri e 
Estadual)
Ana Célia Silva 
Filomena Ventura da Silva (aposentada , Rede 
Municipal de Japeri)
Girlandia Mota Cunha (Japeri e Nova Iguaçu)
Helena Ferreira de Souza Mendes (Rede 
Municipal de Japeri)
Grace Maria Santiago da Silva (Rede Municipal 
de Japeri)

Guapimirim
Fernado Falci (Rede Municipal de Guapimirim)
Fabiana Herculano ( Rede Municipal de 
Guapimirim)
Angra dos Reis
Aldracir Casanova “Cica” (Rede Municipal do 
Rio de Janeiro e Angra dos Reis)
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Tese19
CONSTRUIR A LUTA DOS TRABALHADORES 

DA EDUCAÇÃO E DE TODA A CLASSE 
TRABALHADORA PELA BASE, INDEPENDENTE DO 
CAPITAL E SEU ESTADO, RUMO AO SOCIALISMO

“Nossos inimigos dizem: a luta terminou.
Mas nós dizemos: ela começou.

Nossos inimigos dizem: a verdade está liquidada.
Mas nós dizemos: nós a sabemos ainda.

Nossos inimigos dizem: mesmo que ainda se co-
nheça a verdade, ela não pode ser mais divulgada.

Mas nós a divulgamos.
É a véspera da batalha. É a preparação dos nos-

sos quadros. É o estudo do plano de luta.
É o dia antes da queda de nossos inimigos.”

(Bertold Brecht)

Conjuntura no fim do ciclo 
democrático e popular

Estamos passando por um momento difícil no 
Brasil. As notícias que surgem no dia a dia mostram 
novas peças do jogo, mas só deixam de destacar uma 
coisa: quem sai perdendo em todas as partidas somos 
nós, a classe trabalhadora. Isso não é de agora. Os go-
vernos anteriores também trouxeram muitos cortes 
de direitos e mantiveram a exploração dos trabalha-
dores, a diferença entre eles se dava pelo fato de uns 
usarem uma máscara de defensor dos trabalhadores 
e outros se mostrarem claramente do lado burguês.

É preciso ter isso em mente, pois a conjuntura 
atual exige um grande esforço de análise por parte da 
nossa classe. Seja por equívoco teórico, falta de críti-
ca ou por mero oportunismo, diversos setores da es-
querda (ou que assim se autointitulam) irão defender 
a tese rasa e superficial do impeachment como golpe 
da burguesia para impedir a continuidade do “gover-
no popular” e para retroceder em todas as supostas 
“conquistas” deste governo para os trabalhadores. 
Convictos dessa leitura clamam pela unidade acríti-
ca com os setores que conduziram a classe trabalha-
dora para o abate nos últimos anos e, ao invés de de-
cretar a falência do projeto de conciliação de classes, 
agitam as bandeiras em prol de sua retomada. Não 
podemos cometer esse erro novamente, por isso que 
é preciso observar com atenção o caminho que nos 
trouxe até aqui.

A estratégia democrática e popular
Ao analisar esse último ciclo do Estado democráti-

co brasileiro, conseguimos entender o porquê dos go-
vernos anteriores, mesmo aquele que foi colocado no 
poder por nós trabalhadores, assumirem uma posição 
a favor da burguesia e não ao nosso lado. Neste ciclo, 
iniciado com as lutas contra a ditadura na década de 
1970, predominou a estratégia democrática popular, 
que tem seu auge com o PT no poder e com a CUT 
dominando os sindicatos. Em sua origem, surge com 
o objetivo estratégico legítimo de construção do So-
cialismo. As principais táticas propostas para se che-
gar nesse objetivo estão no próprio nome e resumem-
-se no que chamamos de “movimento de pinça”: uma 
via democrática e outra popular. A primeira colocaria 
um peso na disputa do Estado através da eleição de 
representantes, ou seja, estar no poder como um meio 
de garantir condições de luta e de melhor qualidade 
de vida da classe trabalhadora. A outra seria manten-
do o movimento dos trabalhadores nas bases, fazendo 
greves, ocupações, resistências, lutando contra a bur-
guesia, com apoio dos sindicatos e outros instrumen-
tos de organização da classe.

Entretanto, ao propor a disputa do Estado bur-
guês, o PT vai se moldando à ordem capitalista, o que 
antes era apenas uma tática para alcançar o socialis-
mo, passa a ser o objetivo final. O partido se mobiliza 
para fazer campanhas, tira seus principais dirigentes 
dos locais de trabalho para se elegerem e criam nos 
trabalhadores a esperança de que tudo será resolvido 
através da eleição desses representantes, sem preci-
sar manter-se na luta diária. Bastava votar e esperar. 
Hoje, parece impossível acreditar que o socialismo re-
almente foi um objetivo do PT no passado, pois seus 
representantes mergulharam na conciliação de clas-
ses, nos dando migalhas para não nos colocarmos em 
luta contra a classe burguesa, enquanto esta alcança 
os maiores lucros da História. Propunham-se lutar 
junto aos trabalhadores, porém passaram a lutar pelos 
trabalhadores e, nesse momento, se colocam contra 
nós e apoiando a burguesia.

A CUT, como braço sindical do PT, reproduz a 
mesma lógica de tentar conciliar interesses de traba-
lhadores e burgueses. Sentam com os patrões e com 
o Estado para negociar nossos direitos, mas acabam 
conseguindo apenas pautas rebaixadas para nos apa-
ziguar e favorecer a burguesia. Enquanto fazem acor-
dos de redução de salários, de retirada de direitos, au-
mento da exploração, desqualificam e inibem as lutas 
nos locais de trabalho na tentativa de enfraquecer a 
organização da nossa classe pela base.

Muitos podem estar se questionando se o Estado 
burguês ainda não poderia servir para trazer avanço 
à classe trabalhadora. Para respondê-los basta olhar-
mos para o histórico recente do Brasil e analisar quais 
foram os feitos dos últimos três partidos que estiveram 
governando o país. O PSDB, com o FHC de 1995 a 
2002, privatizou várias empresas estatais, piorando a 
condição de trabalho de muitos trabalhadores; aumen-
tou a idade mínima de aposentadoria e mudou o que 
antes era aposentadoria por idade para essa por tempo 
de contribuição. Mexeu também na previdência dos 
servidores públicos, colocando limite de idade para 
aposentadoria integral. Como se não bastasse criou 
o Banco de Horas, para que o patrão não precisasse 
mais pagar ao trabalhador extras horas trabalhadas.

O PT, nos seus pouco mais de 13 anos de Presi-
dência, não ficou para trás. No primeiro ano do gover-
no Lula houve um ataque enorme na previdência do 
servidor público, que perdeu a aposentadoria integral 
para um salário calculado pela média das contribui-
ções. E também, criou um limite máximo de valor para 
as aposentadorias. Foi o PT junto da CUT, inclusive, 
que instaurou o Programa de Proteção ao Emprego, 
o que na verdade é de proteção ao empresariado. Pri-
vatizações de empresas estatais igualmente ocorrem 
nesse governo, muitas de forma maquiada, através da 
Lei das Parcerias Público-Privadas, na qual empresas 
privadas se utilizam de espaços e dinheiro público e 
dos trabalhadores servidores públicos para lucrarem. 
Aliás, o governo popular foi o responsável por iniciar 
o “ajuste fiscal”, abrindo caminho para aprovação da 
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terceirização geral e irrestrita e aprovando a Lei “anti-
terrorismo”, que criminaliza e reprime violentamente 
os trabalhadores que se organizam e se colocam em 
movimento.

O PMDB, diferente dos governos anteriores, que 
precisaram anos para implementar as reformas, vem 
com tudo. Em menos de um ano de governo, Temer 
conseguiu aprovar: a Lei de terceirização de ativida-
des fins; o congelamento dos recursos públicos des-
tinados à saúde e à educação por 20 anos; a reforma 
do Ensino Médio; a reforma trabalhista e, provavel-
mente, a reforma da previdência, que está em curso. 
Ou seja, em todos esses governos tivemos redução de 
salários, cortes de direitos, aumento da exploração, 
rebaixamento das condições de trabalho, precariza-
ção dos serviços públicos e cortes na aposentadoria. 
Em todos eles houve grande quantidade de dinheiro 
público investido em empresas e indústrias, isenções 
fiscais e investimentos facilitados, gerando altos lu-
cros para a burguesia, além do garantido pagamento 
dos juros da dívida pública que já passa de 50% do 
orçamento da união.

A queda da socialdemocracia brasileira

A diferença que se percebe entre os distintos go-
vernos democráticos burgueses que vivemos no Brasil 
nas últimas décadas está basicamente na forma, mas 
o conteúdo de classe permanece o mesmo: o Estado 
capitalista, independente de quem esteja no volante, é 
um instrumento para atropelar os trabalhadores. Isto 
é, o que muda é apenas o ritmo e a intensidade com 
que o Estado atua para garantir a exploração da classe 
trabalhadora e a concentração de riqueza nas mãos de 
uma minoria. Isso se deve principalmente ao fato de 
que a dinâmica da luta de classes é em grande medida 
determinada pelo desenvolvimento das relações eco-
nômicas e sociais de produção.

Nesse sentido, ao observarmos o movimento ge-
ral da economia nesse período, encontramos algumas 
pistas para identificar estas diferenças. O PT, ao de-
senvolver a estratégia democrática e popular, descreve 
uma trajetória típica dos partidos da socialdemocracia 
e na medida em que consolida sua posição na ordem 
burguesa vai afastando o socialismo para um hori-
zonte distante (até se perder de vista), incorporando 
cada vez mais a política de conciliação de classes, tor-
nando-se agente dela. Passa a apostar no crescimento 
econômico como caminho para conquistar “vitórias” 
para os trabalhadores, dentro da ordem, buscando 
conciliar o inconciliável.

De fato, a conjuntura econômica internacio-
nal altamente favorável durante os anos do governo 
Lula permitiu a ampla implementação do projeto de 
conciliação de classes. De um lado, “nunca antes na 
história desse país os banqueiros e os empresários 
ganharam tanto dinheiro”, para usar as palavras do 
próprio ex-presidente. Lucros vultosos foram garan-
tidos através de uma política destinada a alavancar a 
burguesia e a acumulação de capital no Brasil com 
grandes investimentos do Estado. Foram implemen-

tadas desonerações fiscais para empresas e aumento 
do crédito e investimentos diretos em infraestrutura 
via BNDES, apoiado principalmente no alto preço das 
commodities no mercado internacional, tendo o petró-
leo, a mineração e o agronegócio como carros-chefe. 
Nesse cenário algumas empresas brasileiras vão se 
tornar verdadeiros monopólios internacionais, atu-
ando, inclusive, em outros países e competindo com 
outras transnacionais. Assim, o “governo popular” foi 
o grande responsável por turbinar a burguesia brasi-
leira, lançando o país no palco das grandes economias 
imperialistas mundiais.

Por outro lado, os lucros astronômicos dos capita-
listas permitiam que fossem feitas algumas conces-
sões aos trabalhadores. Nada que ameaçasse os lucros 
ou atrapalhasse os planos dos patrões, mas suficien-
tes para convencer a classe trabalhadora a embarcar 
no barco furado da conciliação. Com esse viés, foram 
criados programas como o Bolsa Família, ProUni, 
FIES e Minha Casa Minha Vida – não mais do que 
migalhas se comparados aos lucros da burguesia. A 
partir daí vemos claramente aqueles instrumentos de 
luta e organização construídos por nós, trabalhadores, 
transformarem-se em seu contrário para potenciali-
zar a nossa exploração. 

Embora essa estratégia dupla da socialdemocra-
cia funcione muito bem em períodos de crescimento 
econômico, quando o cinto aperta as coisas mudam 
bastante. Depois da crise mundial de 2008-2009 o ce-
nário não é mais tão favorável e o pacto de classes co-
meça a sofrer abalos, apesar de ainda se manter, a par-
tir de 2013 vemos os sinais de que ele começa a ruir. A 
queda no preço das commodities, especialmente o pe-
tróleo, afeta diretamente os lucros e o fluxo de investi-
mento, o Estado começa a se endividar e a burguesia 
passa a exigir medidas de ajuste fiscal e austeridade. 
Ter que dividir uma parte de seus lucros, ainda que 
muito pequena, para garantir o apaziguamento dos 
trabalhadores passa a não ser mais um bom negócio 
para os patrões.

Do outro lado, o número de greves estoura no país 
pela primeira vez desde FHC e as manifestações de 
Junho demonstram que o PT não é mais capaz de 
exercer o controle que prometia sobre os trabalhado-
res. No esforço de permanecer no controle do Estado 
e renovar o pacto social, o segundo governo de Dilma 
tenta aplicar com rigor o receituário patronal, convi-
dando para a pasta econômica Joaquim “Mãos-de-
-tesoura” Levy. Mas o ritmo do governo petista não 
atende mais às necessidades da burguesia, que não 
quer esperar o consentimento dos trabalhadores para 
poder esmagá-los e já em 2015 começa a se formar 
o consenso pela substituição do governo socialdemo-
crata por um governo burguês legítimo.

Esse período também é marcado pela acentua-
ção das contradições internas do capitalismo brasi-
leiro. Como já dito, a década anterior viu a formação 
de grandes monopólios e conglomerados de capitais 
brasileiros, como, por exemplo, a Odebrecht, Queiroz 
Galvão, OAS, JBS, etc. Esse processo marca a inser-
ção do Brasil como uma potência imperialista no con-

texto mundial e faz ranger algumas contradições da 
formação social e econômica brasileira, uma vez que a 
relação entre capital e Estado no Brasil historicamen-
te desenvolveu-se apoiada em relações de patrimonia-
lismo e favorecimento pessoal. Entretanto, a ação das 
empresas e monopólios nacionais no exterior e a con-
corrência em mercados mundiais submete a burgue-
sia brasileira às regras mais rigorosas e a uma relação 
mais “aberta” com o poder. Regular a concorrência e 
“modernizar” as relações entre Estado e capital passa 
a ser uma tarefa necessária, mas essa transformação 
não se dá sem expor conflitos entre as frações da clas-
se dominante.

É nesse contexto que surge a operação Lava-jato, 
com o judiciário assumindo um papel mais relevante 
na regulação dos conflitos internos de classe e apon-
tando na direção da manutenção da ordem capitalista 
acima de interesses particulares de alguns burgueses. 
Esse fenômeno ajuda a entender em parte o choque 
entre o poder judiciário e as representações parla-
mentares de frações de classe burguesa no legislati-
vo, tão evidentes nos noticiários. A ação da Lava-jato 
que originalmente parecia ser apenas direcionada ao 
PT, aos poucos passou a atingir políticos de quase 
todos os partidos eleitorais e mesmo alguns empre-
sários individuais. No final de 2015, em meio a este 
cenário conturbado e ao aprofundamento da crise, o 
PMDB lança a “Ponte para o futuro”, acenando um 
projeto para a burguesia com as mudanças estrutu-
rais pedidas pelos patrões, buscando se credenciar 
para comandar o Estado no lugar do PT. Ganha peso 
o consenso em torno do impeachment como saída, 
com grande apoio dos setores médios e da pequena 
burguesia, o que deu corpo inclusive a grandes ma-
nifestações de rua alimentadas por grupos fascistói-
des oportunistas como o MBL. Apesar da insistência 
de boa parte da esquerda em chamar de “golpe”, o 
processo de substituição de governos ocorre dentro 
das “regras do jogo”, o que só revela como o Estado 
democrático está a favor da burguesia e que nesse ter-
reno é ela quem dá as cartas.

Com Temer no governo a partir de maio de 2016 
o pacto de classes colapsa por completo, o que abre 
caminho para implantação das “reformas” e dos ata-
ques aos direitos históricos dos trabalhadores num 
ritmo muito mais acelerado do que o PT era capaz. 
Apesar disso, está longe de ser o governo dos sonhos 
da burguesia: mergulhado em denúncias de corrup-
ção por todos os lados, impopular, com alto custo 
implicado para “comprar maiorias” para aprovar os 
ataques no Congresso e com apoio de apenas alguns 
setores dominantes. O governo tampão do PMDB 
não passa de uma saída provisória, que vai se equili-
brando e se mantendo no poder apenas na medida em 
que consegue impor cortes e retiradas de direitos da 
classe trabalhadora.

Lutar contra a refundação da estratégia 
democrática e popular

Que significa para nós o fracasso do pacto de 
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classes? Quase todos os setores da esquerda, inclu-
sive aqueles que se diziam críticos ao PT, a CUT e 
à política de conciliação de classes agora se reúnem 
em torno da retomada da mesma estratégia, ignorando 
que foi justamente esse o caminho que nos trouxe até 
aqui, que a conciliação de classes é um beco sem saída 
no qual a única certeza é a derrota dos trabalhadores. 
Ignoram o processo histórico que produziu a conjun-
tura atual e se prendem às palavras de ordem vazias de 
sentido para a classe trabalhadora como “Fora Temer”, 
“golpe”, “democracia”, “eleições diretas”, chegando a 
apostar as fichas no mesmo erro clamando pelo “Lula 
2018”. Mas o que chamam de golpe é na verdade par-
te do processo contraditório de “aperfeiçoamento” do 
Estado e da democracia burguesa brasileira, um ajuste 
de seus aparatos de controle e dominação à nova etapa 
imperialista e monopolista do capitalismo brasileiro.

Esses setores, ao invés de acertar as contas como 
nosso passado e reconhecer os erros do último ciclo 
de luta, pretendem retomar o projeto “abandonado”, 
“traído” ou “rebaixado”. Assim, a estratégia democrá-
tica popular que achávamos que estaria em um final 
de ciclo, tenta se refundar. E não nos iludamos, essa 
Estratégia não está só presente no PT, mas também 
em todos aqueles partidos, inclusive os que se dizem 
de esquerda, que defendem a disputa do Estado bur-
guês e que acreditam que é através de reformas dentro 
da ordem burguesa que se consegue a emancipação 
da classe trabalhadora. Não se dão conta de que algo 
que existe para manter a exploração e o capitalismo em 
funcionamento não tem como ser um meio de superar 
essa sociedade e libertar a classe trabalhadora.

Mas então, o que defendemos e quais caminhos 
devemos seguir? Não temos como libertar a classe 
trabalhadora das amarras capitalistas se não a tivermos 
do nosso lado. Só os trabalhadores podem estar à fren-
te da retomada do poder pelas mãos destes que tudo 
constroem: os próprios trabalhadores. Para conseguir 
chegar nesse momento histórico é preciso construir a 
luta no dia a dia, estar lado a lado com a classe, organi-
zando-se a partir dos locais de trabalho. Defendemos 
a independência da nossa luta de partidos, governos 
e patrões, por entender que só a classe organizada é 
capaz de formar o seu Partido Revolucionário, muito 
embora as condições para isto ainda não estejam da-
das nesse momento. Assim, não queremos que fale em 
nosso nome nenhum partido formado por uma van-
guarda que não agrega a massa dos trabalhadores na 
sua construção. Também não será por eleições, com 
disputas por dentro do Estado burguês que alcança-
remos uma sociedade sem classes e sem exploração. 
É preciso priorizar nossas bases e a organização em 
nossos locais de trabalho, pois só assim conseguiremos 
nos fortalecer enquanto classe para barrar a retirada de 
direitos e construir a luta rumo ao socialismo.

Política Educacional
As reformas reestruturantes do capital e os 

impactos na educação brasileira

As políticas privativistas do capital e seu Estado 

avançaram muito no último biênio com a aprovação 
das legislações que, dentre outras consequências, en-
corpam e aceleram o desmonte do serviço público. 
Considerada uma medida contrária aos direitos hu-
manos, a PEC 55, estabelece um teto para gastos pú-
blicos sociais pelos próximos 20 anos, congelando os 
investimentos em educação, saúde e segurança. Sob o 
falso argumento de “prudência fiscal”, a legitimação 
desta emenda, revela nas entrelinhas a instituição do 
Estado mínimo, o fim do investimento direto do Esta-
do nos setores básicos e a transformação de dinheiro 
público em capital privado. Abrem-se as porteiras de 
apropriação do setor improdutivo, aprimorando a re-
estruturação produtiva do capital. 

Tomemos como exemplo a rede pública de ensino 
do Rio de Janeiro. Analisando os encaminhamentos 
dessas políticas, observa-se a ausência de investimen-
to na educação em diversas frentes: 0% de correção 
inflacionária e concessão de aumento real nos salários 
dos trabalhadores da educação há três anos; ausência 
de ações efetivas que visem a permanência do estu-
dante na escola só para “economizar” no montante 
orçamentário destinado à educação; parcerias com 
fundações e empresas privadas que controlam conte-
údo, currículo e avaliações externas; a Lei de 1/3 de 
planejamento extraclasse não é cumprida, o que am-
plia, sem remuneração extra, o trabalho docente para 
além da jornada de trabalho e inviabiliza a qualidade 
do ensino. Dentre esses fatores alarmantes, há ainda 
o assédio para os trabalhadores assumirem múltiplas 
funções e a exigência de mais tempo de trabalho. Na 
rede estadual, até junho do presente ano, foram com-
provadas 32.000 encerramento de matrículas, fecha-
mento de centenas de turmas, turnos e escolas, isso 
ratificado recentemente pela Resolução 5532 de agos-
to de 2017. Além de tudo, o adiamento da nomeação 
dos concursados já periciados e a não renovação dos 
contratos de funcionários de apoio administrativo, 
também fazem parte do bojo de cortes na educação. 
Nada mais adequado para o capital do que avançar so-
bre as políticas educacionais apropriando-se de mais 
esta fatia do bolo. 

Em 22 de março deste ano foi aprovada na Câmara 
federal a PLC 30/2015 que regulamenta a terceiriza-
ção das atividades fins, é neste ponto que a educação 
brasileira recebe mais uma ameaça. As empresas ter-
ceirizadas agora podem ser associações ou cooperati-
vas, criando a categoria econômica de prestadores de 
serviços e a proliferação de empresas dessa qualidade 
favorece o processo de privatização das redes de servi-
ços ainda estatais. Com a crescente ausência de inves-
timentos básicos no setor, a consequência principal é 
a desmotivação dos trabalhadores, que abandonam os 
cargos que ocupam, favorecendo a privatização dos 
serviços educacionais. Na rede estadual de ensino, as 
retiradas dos direitos mínimos como origem de lota-
ção, escolha de horário por antiguidade, exercício de 
ao menos uma matricula por escola, tem provocado 
um déficit avassalador. Segundo o blog Observações 
Educacionais, desde agosto de 2014, quinhentos do-
centes abandonaram a rede pública estadual. Esse 

fato não representa problema nenhum para os in-
teresses do Capital (vide, por exemplo, a Resolução 
5531 de julho 2017), pois o argumento da carência de 
professores ajuda a justificar a implementação da pri-
vatização e terceirização do “serviço educacional”, via 
empresas, ONGs e cooperativas. 

Esta iniciativa está avançada na rede estadual da 
Paraíba, onde o governador Ricardo Coutinho (PSB) 
está vendendo a gestão de 654 escolas da rede. O ne-
gócio é resultado de uma parceira com o Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE), que tem 
entre seus parceiros e investidores o Instituto Natura, 
o Instituto Sonho Grande, o Banco Itaú, a Fiat/Chrys-
ler, a Jeep e maior farmacêutica do Brasil, a EMS1. O 
ICE mantém ainda parceria com a prefeitura do Rio 
de Janeiro. O incentivo dos governos federal e estadu-
ais aos grandes institutos e fundações que “pensam” 
educação, agora está oferecendo sua recompensa. A 
rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, hoje qua-
lificada pelos trabalhadores de carreira e estatutários, 
está sendo desmontada rapidamente pelas últimas 
resoluções que visam asfixiar os docentes, retirando 
suas condições mínimas de exercer sua função. O ca-
minho que estamos trilhando é o da privatização da 
rede sob condições de trabalho precarizado.

Para coroar as ações que põem fim a educação pú-
blica brasileira, a reforma do Ensino Médio, aprova-
da por medida provisória, visa à qualificação pífia dos 
educandos, limitada ao que o Capital necessita e ade-
quada às recentes modalidades de trabalho, aprovadas 
recentemente pela reforma trabalhista. Através da 
propaganda enganosa que a acompanha, parece ape-
nas prever alterações na grade curricular, na carga ho-
rária, no estímulo à formação profissional entre outras 
mudanças “necessárias” para qualificar o ensino, mas 
a essência por trás da aparência não é revelada. Em 
documento publicado no site Observatório do Ensino 
Médio, do departamento de educação da UFPR, Mo-
nica R. da Silva, do Movimento Nacional em Defesa 
do Ensino Médio, aponta as principais alterações que 
favorecem as ações do Capital na educação: forma-
ção modular com terminalidade específica e sistema 
de créditos; certificação por competência mediante 
comprovação da experiência prática ou educação à 
distância; docente para atuação na educação profis-
sional e técnica por notório saber.

O ataque ao currículo também é intencional ao 
tornar obrigatórias apenas as disciplinas de matemá-
tica e língua portuguesa, revogando tacitamente a Lei 
11684/2008, que versa sobre a obrigatoriedade do en-
sino de sociologia e filosofia. A reforma instituciona-
liza uma dos piores agressões ao pensamento crítico 
ao preterir a área de humanas, além de fragmentar o 
ensino ao obrigar os educandos a escolherem a área 
de conhecimento, retirando dos mesmos o acesso ao 
conjunto dos saberes secularmente acumulados, que 
pertence a todos. A reforma do Ensino Médio (EM) 
elucida que tipo de educandos o Estado intenciona 

1  http://www.viomundo.com.br/denuncias/ex-nas-redes-
socialista-ricardo-coutinho-vende-a-rede-publica-de-
educacao-da-paraiba.html
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formar: aqueles que saibam minimamente se comu-
nicar e fazer os cálculos necessários para dar conta de 
sua atividade de trabalho, mesmo que tenha seu de-
senvolvimento cientifico abruptamente interrompido.

O Banco Mundial e o BIRD já estão prontos para 
entrar com o financiamento do “novo EM”, injetando 
um montante total de 1,577 bilhão de dólares, tendo 
como eixo a formação de professores e a construção 
de currículos nas variadas redes de ensino. Além 
dos Bancos oferecerem “consultoria” especializada 
de apoio ao MEC e às redes de ensino. indicadores 
serão estabelecidos para as redes que receberem o 
empréstimo, o que resultará em pressão por resulta-
dos. Alinhada antes de tudo com as recomendações 
do Banco Mundial e da UNICEF, a reforma do EM 
traz a qualificação que o Capital necessita para se re-
produzir, empurrando os filhos da classe trabalhadora 
para uma educação fragmentada e alienante, enquan-
to as empresas de consultoria privada como Fundação 
Lemann, Gera Venture Capital e Instituto Falconi são 
beneficiadas.

Perspectiva classista de 
atuação nos conselhos

Muito se elabora sobre gestão democrática na es-
cola, mas essa democratização esconde a realidade di-
tatorial. Mais uma vez, a aparência esconde a essência, 
pois as formas democráticas são utilizadas para regu-
lar e pressionar secretarias de educação e unidades de 
ensino a cumprirem medidas verticais, muitas vezes 
unilaterais e cada vez mais comprometidas com o Ca-
pital.

Grande exemplo está no desenvolvimento do pro-
grama nacional de formação dos Conselhos Escola-
res. O maior objetivo apresentado é que os conselhos 
sejam atuantes, como colegiado ativo e relevante nas 
práticas educativas, que participem da gestão admi-
nistrativa, financeira e político-pedagógico da escola 
e na função estabelecida pela gestão democrática das 
UEs. A proposta tal qual elaborada e divulgada pelo 
MEC apresenta esse conteúdo altamente participa-
tivo, mas sabemos que, na prática, os Conselhos Es-
colares são constrangidos a se comportarem como 
validadores das políticas que interessam aos setores 
privados, que exploram as verbas da educação públi-
ca, legitimados pelo Estado e seu governo.

A Resolução SEEDUC 5109 de 30 de maio de 
2014 que estabelece as diretrizes para a instalação e 
o funcionamento do Conselho Escolar, no seu art. 2º, 
define o conselho como “órgão colegiado com funções 
consultiva, propositiva, mobilizadora e fiscalizadora no 
âmbito da Gestão Escolar” e ao longo da Resolução, 
sobretudo, no Art. 11, que trata das competências do 
Conselho, constata-se um claro atrelamento com as 
políticas educacionais governamentais, para viabilizar 
a execução destas no interior da escola. Portanto, este 
espaço é utilizado como órgão validador e auxiliar das 
políticas verticais, mas essa condição invalida nossa 
atuação nos Conselhos Escolares? De modo algum! 
Entendemos que apesar dos limites, nós podemos 

atuar enquanto categoria organizada, como represen-
tantes do nosso sindicato dentro da escola, construin-
do com os trabalhadores da comunidade escolar um 
germe de duplo poder.

Em junho de 2016, como vitória da greve, foi san-
cionada a Lei Estadual 7299 que institui a consulta 
direta à comunidade escolar para escolha da equipe 
diretiva das unidades escolares, o que enfatiza ampla-
mente o papel do Conselho Escolar no processo de 
eleições e na gestão democrática da escola. Neste sen-
tido, há um movimento que pode ir de encontro aos 
interesses do Capital e seu Estado para a educação: a 
perspectiva da construção de um espaço de organiza-
ção e luta dos trabalhadores da educação com os tra-
balhadores em geral, que integre todos os elementos 
da relação ensino-aprendizagem com a compreensão 
crítica da realidade, concepção de quem somos en-
quanto classe e construção de novas formas de inter-
ferência na conjuntura. 

Para além dessa “ocupação estratégica” dos espa-
ços democráticos, é de extrema importância que os 
trabalhadores organizados no nosso sindicato partici-
pem e influenciem continuamente no Projeto Político 
e Pedagógico das unidades onde atuam, colocando-se 
contra aos projetos conservadores e trazendo um viés 
emancipatório para a educação dos filhos da nossa 
classe. Ou seja, existe a possibilidade da unidade na 
luta entre os trabalhadores da educação e o conjunto 
dos outros trabalhadores que formam a comunidade 
escolar interna e externa, que seja emancipatória tan-
to no âmbito da relação ensino-aprendizagem, como 
com a compreensão da realidade. Isso possibilita im-
pulsionar tanto a luta e o combate contra a ofensiva do 
Capital à educação pública, quanto criar uma alterna-
tiva classista a esses ataques. 

Avaliação das Greves

O último congresso ordinário do SEPE/RJ acon-
teceu de 26 a 29 de março de 2014, ainda no calor das 
manifestações populares após as jornadas de junho 
de 2013. A capa do caderno de teses deste congresso 
exibe uma foto aérea do ato no dia 15/10/2013, quando 
mais de cem mil pessoas ocuparam o centro da cidade 
do Rio de Janeiro em apoio à nossa categoria que estava 
em greve. O movimento que unificou os trabalhado-
res da educação da rede estadual e da rede municipal 
prolongou-se naquele ano por quase três meses, en-
frentando a intransigência dos governos Paes e Cabral 
e só terminou com a garantia de algumas conquistas e 
avanços na pauta de reivindicações. Mas o centrão2 - a 

2 “A origem do termo Centrão é a Constituinte de 1988 e remete 
à formação de uma maioria capaz de mudar o jogo no Congresso. 
Durante os debates sobre a nova Constituição, em 1987, um 
grupo suprapartidário de centro e direita se formou para dar 
apoio ao então presidente José Sarney. [...] Desde então, sempre 
que há organização de um punhado de partidos para formar uma 
maioria, o termo ressurge.” (Extraído de https://brasil.elpais.com/
brasil/2016/05/19/politica/1463611184_292207.html). Assim como 
acontece no âmbito do poder parlamentar, percebemos essa mesma 
prática como encarnação deste arranjo político em aglutinar forças 
para manutenção e perpetuação do controle e do poder no aparato 
sindical.

ala majoritária da direção do nosso sindicato - parecia 
não perceber o movimento daquela realidade em crise 
que antecedia a Copa das Confederações, que estava 
interferindo, inclusive, no calendário das escolas do 
Rio. Assim, com medo da repressão governamental e, 
principalmente, de perder o controle do movimento, 
esse centrão dedicou-se desde então a desarticular a 
unidade das duas redes.

Já no começo de 2014 era grande a insatisfação, 
principalmente na base da rede municipal do Rio, 
porque os principais acordos feitos pelo fim da greve 
não estavam sendo cumpridos pela Prefeitura. A situ-
ação naquele período de tensão social e acirramento 
das lutas fez com que uma greve dos garis explodisse 
durante o carnaval daquele ano, deixando a cidade to-
mada pelo lixo. O detalhe é que o movimento foi de-
flagrado pela base da categoria – passando por cima 
da decisão da direção do Sindicato dos Empregados 
de Empresas de Asseio e Conservação do Município, 
que não estava ao lado dos trabalhadores – e exata-
mente por isso foi vitorioso. Pouco mais de um mês 
depois do nosso congresso, no dia 07 de maio de 2014, 
nossa categoria aprovou uma greve por tempo indeter-
minado, enquanto as manifestações de rua contra os 
gastos dos megaeventos aumentavam. Depois de qua-
se dois meses sem negociação e com a proximidade 
da copa, essa direção majoritária do SEPE começou 
a movimentar-se pela desarticulação do movimento, 
mas a categoria radicalizada aprovou a continuidade 
da greve, marcando a próxima assembleia já para den-
tro do recesso, no dia 03 julho. 

O clima cada vez mais tenso e a crescente crimi-
nalização dos movimentos sociais levou este setor ma-
joritário a fazer um acordo com o governo: o fim da 
greve em troca da “não punição aos grevistas”. Para 
garantir isto, a direção aplicou um golpe, convocando 
autoritariamente uma assembleia para o dia 27 de ju-
nho e em meio a um tumultuado processo (como de-
núncias de pessoas estranhas à categoria estarem pre-
sentes no evento) encaminhou o fim da greve e logo 
a seguir abandonou a mesa da assembleia, deixando a 
categoria indignada e desarmada. O prefeito Eduar-
do Paes, percebendo esse recuo explícito da direção 
do sindicato, não poupou essa base que pretendia 
manter-se em greve e que poderia engrossar as ma-
nifestações contra os megaeventos: puniu exemplar-
mente os trabalhadores que aderiram ao movimento, 
descontando abusivamente dos seus salários por mais 
de dois anos. Mas apesar dessa grave consequência, 
a greve de 2014 foi a última que nos garantiu um re-
ajuste salarial até os dias de hoje, porque de lá para 
cá os enfrentamentos ficaram acuados pela defesa dos 
assédios que aumentaram e pela necessária garantia 
dos direitos ameaçados.

O ano de 2015 iniciou com fortes greves e massivas 
mobilizações da educação em vários estados do Brasil 
(São Paulo, Paraná, Pará, Amapá, Pernambuco, Santa 
Catarina, Goiás, Alagoas). Esse movimento nacional 
vinha em resposta ao pacote do governo Dilma que 
efetivou o maior corte na área da educação (7 bilhões 
de reais), logo após anunciar o slogan “Pátria educa-
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dora” do seu novo mandato. Ainda assim, a direção do 
SEPE não mobilizou a categoria contra esse ataque, 
nem foi solidária com os trabalhadores da educação 
que marchavam em todo o país. A ascensão neste 
período foi do movimento estudantil que ocupou cen-
tenas de escolas em vários estados brasileiros em luta 
pela educação pública de qualidade. Enquanto isso, 
a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 
realizava encontros com o Instituto Ayrton Senna para 
“traçar soluções para o ensino médio” e uma das de-
cisões tomadas foi a intervenção despótica na direção 
de dezenas de escolas. A situação foi de terrorismo nas 
escolas estaduais que sofreram esta intervenção go-
vernamental. Os diretores chegaram orientados para 
intimidar e desarticular alunos e professores, mudar a 
organização física do espaço, intervir autoritariamente 
no Projeto Político Pedagógico, mudar o quadro de ho-
rários, perseguir alunos, desmontar grêmios e assediar 
os trabalhadores da escola.

O ano de 2016 começou com inúmeras denúncias 
de assédio dessas direções interventoras ainda durante 
as férias de janeiro, que por meio de telefonemas ame-
açadores, ordenava aos docentes o aumento da carga 
horária e mudança do horário na escola. No retorno às 
aulas a notícia se confirmou pela confusão generalizada 
no quadro de horários, além do fato de que funcioná-
rios como porteiros e vigias terceirizados haviam sido 
demitidos, após vários meses sem receber seus salá-
rios. Esta situação, além do parcelamento do décimo 
terceiro e do atraso nos salários, levou os trabalhadores 
da rede estadual a deflagrar em uma assembleia em 
fevereiro, uma nova greve por tempo indeterminado a 
partir do dia 02 de março. Ao mesmo tempo, algumas 
escolas, e até mesmo a SEEDUC, foram reocupadas 
pelo movimento estudantil, que crescia. Esta situação 
histórica, acirrada por outros trabalhadores do servi-
ço estadual que também paralisaram suas atividades, 
duraria quase cinco meses, só terminando no dia 
26/07/2016, quando a categoria garantiu a eleição direta 
para as direções das escolas e a obrigatoriedade de dois 
tempos de Sociologia e Filosofia em todas as séries do 
ensino médio. Mas as duas redes já não agiam mais 
juntas.

A realidade deste último ano, desde o impedimento 
da presidenta Dilma até agora, caminhando para o fim 
de 2017, é de uma categoria dividida e desmobilizada 
diante do total desmonte dos serviços públicos. O ano 
letivo de 2016 praticamente não começou, foi desvin-
culado do ano civil e precariamente arrastado para o 
ano de 2017. Os docentes mesmo cumprindo a repo-
sição das aulas até hoje não receberam os descontos 
no salário sofridos durante a greve. Os trabalhadores 
da ativa continuam com salários sendo pagos pelo 
FUNDEB e só no décimo dia útil, mas os aposentados 
estão covardemente sem receber seus provimentos há 
alguns meses, dependendo da solidariedade dos com-
panheiros. A violência aumenta de forma assustadora, 
inclusive dentro das escolas, e as perspectivas de saída 
dessa crise estão adiadas por pelo menos mais 20 anos 
depois da aprovação da Emenda Constitucional 55. 
Além disso, a “reforma” trabalhista foi aprovada com 

facilidade, o que animou o governo federal a atacar 
também a previdência até o fim desse ano.

Perspectivas de luta para as redes

É fundamental caminhar no sentido da unida-
de entre as redes municipal, estadual e privada para 
a resistência a esses ataques e para o fortalecimento 
da luta. Precisamos organizar nossas fileiras, supe-
rando, na medida do possível, as divergências que há 
no campo de oposição a esse centrão, sem rebaixar 
nosso programa classista. É momento de organizar 
ações conjuntas, a partir das quais construiremos ou-
tro projeto que nos permita ir para além dessa con-
cepção sindical recuada, conciliadora e burocratizada, 
que sabe muito sobre o funcionamento da máquina 
sindical, mas que não enfrenta a lógica do capital e seu 
Estado. É urgente nos apropriarmos das ferramentas 
certas para orientar nossa luta; das teorias revolucio-
nárias que nos permitam tanto a compreensão da to-
talidade na qual estamos inseridos, quanto o enten-
dimento das suas contradições e as mediações com 
a realidade, para que possamos superar as ilusões do 
Estado democrático de direito.

Armados com estas ferramentas, passamos a 
compreender como os planos de educação (PNE/
PEE/PME), que orientam nossas ações dentro das 
escolas, são voltados para os interesses da burguesia 
e porque a metodologia está estruturada nesta lógica 
meritocrática e tecnicista. Analisando mais de perto, 
é possível saber que os mentores disso são os empre-
sários aglutinados no movimento Todos Pela Educa-
ção, que há quase trinta anos dão a linha nas políticas 
educacionais brasileiras, gerindo nossas vidas através 
da lógica empresarial. É possível, inclusive, ir além e 
ver na OCDE (Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico) os princípios liberais-
-democráticos que coordenam uma rede internacio-
nal de avaliação e desempenho escolar. Com estas 
informações nas mãos e tendo em mente que a classe 
dominante sabe, tanto quanto nós, que a contradição 
do capitalismo em breve explodirá na ação das mas-
sas, é fácil perceber nosso papel dentro deste barril de 
pólvora que é a escola pública. A partir dessa avaliação, 
nossa pauta mínima deve garantir:

Combater o fechamento de turmas; turnos e es-
colas; pela ampliação dos investimentos na educação 
pública, aumento do número de vagas;

Continuação do boicote ao “Conexão Professor”, 
recusa aos “sábados letivos”, enfrentamento e denún-
cia de todas as formas de exploração de mais trabalho 
e desvio de função;

Garantia do cumprimento da LDB com 1/3 da 
carga horária para planejamento, fora da escola; reali-
zação de concurso público para todos os cargos;

Suspensão imediata de todas as avaliações exter-
nas; cancelamento dos contratos com as fundações 
privadas, fim das PPPs, nenhum dinheiro público 
para educação privada;

Por reajuste salarial e isonomia entre ativos e apo-
sentados;

Contra a criminalização dos movimentos sociais;
Por nenhum direito a menos!

Reorganização sindical

A Intersindical – Instrumento de Luta e Organiza-
ção da Classe Trabalhadora – surge em 2006, contra-
pondo-se ao movimento que o PT e a CUT vinham 
fazendo de transformar a luta dos trabalhadores em 
burocratismo de Estado e fazendo a conciliação de 
classes (burguesia e trabalhadores), através de pactos 
com a burguesia. Rompemos com a CUT e com o PT 
para voltar a construir junto com os trabalhadores as 
lutas diárias, nos locais de trabalho, pois entendemos 
que a luta não é feita pelos representantes eleitos para 
assumir o Estado. Rompemos porque precisamos re-
organizar nossa luta enquanto classe trabalhadora e 
nos livrar dos velhos modelos de sindicatos, nos quais 
as direções fazem acordos com patrões e com o Esta-
do, negociando sempre em detrimento dos trabalha-
dores. Assim, partimos dos seguintes princípios:

INDEPENDÊNCIA DE CLASSE EM RELA-
ÇÃO AOS PATRÕES E AO ESTADO: Sabemos que 
para os patrões o que interessa é a exploração e o lu-
cro retirado dos trabalhadores e que o Estado, nessa 
sociedade, cumpre a função de aliado dos patrões e 
da burguesia para garantir que essa exploração ocorra, 
ao mesmo tempo que mantém a classe trabalhadora 
apaziguada. Por isso dizemos não ao pacto com a clas-
se que nos explora e não ao atrelamento ao seu apara-
to de dominação, o Estado. 

AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: Entendemos que o primeiro passo an-
tes de formar um partido político seja o trabalho de 
base, a luta diária nos locais de trabalho, para que 
então os próprios trabalhadores formem o partido da 
classe. O que temos hoje são partidos e centrais sem a 
classe, tentando falar em nosso nome, mas sem cons-
truir a luta nos locais de trabalho, afundados que estão 
nas burocracias do Estado e nas disputas de cargos.

ORGANIZAÇÃO PELA BASE, FORTALE-
CENDO A LUTA NOS LOCAIS DE TRABALHO: 
Acreditamos que é a atuação diária com a classe, seja 
nas organizações de base dos sindicatos ou por outras 
formas de organização no local de trabalho, a ferra-
menta eficaz para a formação teórica potencializar a 
luta e o avanço da classe trabalhadora.

É preciso superar a fragmentação entre os traba-
lhadores do Estado, de diferentes categorias (edu-
cação, saúde, saneamento, etc.) e diferentes âmbitos 
(municipal, estadual e federal) e destes com a luta dos 
trabalhadores do setor privado. Temos o compromis-
so estratégico de avançar na luta para além das pautas 
específicas das categorias, construindo mobilizações, 
greves e lutas conjuntas contra nosso inimigo comum: 
o Capital e seu Estado. Defendemos que nossa cate-
goria esteja lutando lado a lado com outras categorias 
e que nos reconheçamos enquanto uma só classe, a 
classe trabalhadora, criando assim as condições para 
uma luta maior: a construção da sociedade sem explo-
rados e sem exploradores.
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Construção de uma pauta de luta unificada entre 
as redes; estender a frente de luta com outros traba-
lhadores e outras categorias em luta;

Participação ativa nos locais de trabalho, unifi-
cando todos os trabalhadores da comunidade escolar 
em torno de um projeto político pedagógico que seja 
emancipatório para a classe;

Solidariedade a todos os trabalhadores em luta;
Participar de todos os fóruns pela construção da 

Greve Geral.
Concepção sindical
Consideramos que este ano de 2017 é significati-

vo por completar o centenário da gloriosa experiência 
revolucionária soviética, no qual também comemora-
mos o quadragésimo ano de lutas de nosso sindicato, 
reconhecidamente combativo ao longo de sua histó-
ria. Mas ressaltamos que ainda precisamos avançar no 
aprofundamento de uma concepção de ação sindical 
classista que dê conta de formar e organizar nossa ca-
tegoria na dimensão da luta de classes. 

Precisamos atuar lado-a-lado com a nossa classe 
porque só quem trabalha, pode dar direção ao seu tra-
balho e construir coisas novas;

É de fundamental importância garantir a forma-
ção teórica da base da nossa categoria que precisa 
de conteúdo suficiente para descontruir os discur-
sos da classe dominante, muitos deles adotados pela 
nossa classe sem uma devida crítica, como “ideologia 
de gênero”, “natureza humana”, “talento”, “merito-
cracia”, “inclusão”, “empreendedorismo”,  “flexibi-
lização”, “reforma”, “ajuste”, entre outras lendas da 
classe dominante;

Nossas reivindicações políticas precisam garantir 
nenhum direito a menos, mas nossa ação deve avan-
çar no sentido de direcionar nossas lutas para além do 
campo do direito, que é tipicamente burguês. É preci-
so pensar em formas alternativas de duplo poder e de 
solidariedade classista;

Nossas lutas precisam recolocar na pauta a luta 
pelo socialismo, já! 

Atualização do Estatuto

Apontamos para a necessidade de o nosso sindi-

cato ser um espaço de formação política que propicie 
saltos qualitativos no processo de consciência de “ca-
tegoria” para “classe trabalhadora”. Para isso propo-
mos as seguintes atualizações:

Que a nomenclatura que representa a identidade 
de nosso sindicato seja alterada para Sindicato Es-
tadual dos Trabalhadores da Educação do Rio 
de Janeiro, com a sigla SETE, superando o limite 
do termo “Profissionais de Educação” que sustenta a 
equivocada ideologia de profissional liberal. Compre-
endemos a completude histórica ao afirmarmos que 
compomos a organização das fileiras da classe em 
luta. Trabalhadores somos!

FUNCIONÁRIOS - Propomos a inclusão das tra-
balhadoras e trabalhadores terceirizados e contrata-
dos, que atuam nas escolas das redes municipais e da 
rede estadual de ensino, em nosso quadro social;

COMANDO DE GREVE PELA BASE – Propo-
mos que seja incluído no estatuto, o caráter delibe-
rativo e autônomo, especificamente, quanto à orga-
nização, mobilização e apontamento de políticas na 
condução do movimento das greves. O comando de 
greve deve representar a base da categoria, eleito em 
assembleias locais nos núcleos e regionais;

MAJORITARIEDADE - Defendemos que a dire-
ção de nosso sindicato seja composta de forma ma-
joritária. O atual regime de proporcionalidade não 
passa de um “acordão” entre as correntes políticas 
que atuam nas direções do sindicato (Centrão) e 
que se revezam a cada gestão. É hora de repensar 
essa forma colegiada de direção, essa “composição 
pluralista” que tem funcionado mais como uma 
majoritariedade disfarçada, impedindo o reveza-
mento saudável entre outros grupos que compõem 
a categoria. As velhas práticas de burocratização e 
aparelhamento são vícios perpetuados de tais cor-
rentes, onde a proporcionalidade tem servido aos 
interesses convenientes, emperrando os avanços 
na luta em nosso sindicato.

O argumento de que a proporcionalidade ga-
rante um processo mais participativo é falso. Do jeito 
que está não há unidade na luta e tampouco trabalho 
de base, além da constante disputa destas correntes 
pelos militantes combativos. Assim, propomos que 

as eleições continuem acontecendo de três em três 
anos, disputadas pelas diversas correntes que existem 
no Sepe/RJ, mas a chapa vencedora do pleito dirigi-
rá majoritariamente a direção do sindicato pelos três 
anos de mandato. O grupo político que não ganhou 
daquela vez, manter-se-á organizado como um duplo 
poder na oposição, que pode, dependendo da conjun-
tura, ganhar a próxima eleição. Portanto, defendemos 
a composição das direções pelo regimento da majo-
ritariedade. O que não podemos mais é continuar 
com medo de ser situação ou oposição, sindicato é 
para lutar.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – Estamos numa 
conjuntura de intensificação da retirada de direitos 
historicamente conquistados pela classe, a reforma 
trabalhista que praticamente extinguiu a CLT, sig-
nificará também o enfraquecimento dos aparatos 
sindicais. Portanto, é urgente, repensar o método de 
arrecadação da contribuição dos sócios filiados, que 
no atual modelo, depende do desconto em folha de 
pagamento e o posterior repasse dos governos mu-
nicipais e estadual ao sindicato. Ressaltamos, que ao 
longo dos sucessivos governos, já houve embargos dos 
repasses ao sindicato, como ocorreu no governo Ga-
rotinho, além do que acontece desde o ano de 2011, 
onde nenhuma nova consignação de contribuições 
em folha dos servidores estaduais tem sido efetiva-
da pelo Governo Cabral e Pezão. Afirmamos que é 
preciso, definitivamente, acabar com esta vinculação 
do SEPE com a burocracia estatal e desenvolver um 
mecanismo próprio de arrecadação. Por isso, propo-
mos a implementação de um sistema de contribuição 
mensal via débito automático em conta bancária dos 
sócios, a partir do preenchimento da ficha de filiação 
que deverá conter o termo de autorização deste pro-
cedimento de arrecadação.

Para concluir, reafirmamos a decisão do congres-
so de 2005, que levou para o plebiscito de 2006 a 
aprovação pela base da categoria pela saída do nosso 
sindicato da CUT. Nenhuma central ou organização 
conciliadora falará por nós, portanto continuamos 
convencidos de que devemos nos manter desfila-
dos de qualquer central ou confederação existente 
neste momento.

Assinam essa tese:
INTERSINDICAL - Instrumento de Luta e 
Organização da Classe Trabalhadora

ANA CRISTINA MENDES PIMENTEL – Inspetora 
de alunos da Rede Estadual do RJ/militante 
pela base do SEPE/RJ Núcleo Angra dos Reis 
- CARLOS ANTONIO COSTA – Professor de 
Geografia da Rede Privada/Escola Pequena 

Cruzada de Santa Terezinha/filiado ao Sepe/
RJ - JORGE WILLIAM BERNARDINO DOS 
SANTOS – professor de Sociologia da Rede 
Estadual/militante pela base do SEPE/RJ Regional 
IX integrante da Intersindical/Núcleo RJ/ MARIA 
CÉLIA AZEVEDO DA SILVA DE ALMEIDA 
- professora de Sociologia da Rede Estadual/
diretora do SEPE/RJ Regional IX/integrante da 

Intersindical/Núcleo RJ/ MARIA DAS DORES 
MENDES PIMENTEL - professora de Sociologia 
da Rede Estadual/militante pela base do SEPE 
Regional IX/integrante da Intersindical/Núcleo 
RJ/ MARIA FRANCISCA DA COSTA – professora 
de artes do Colégio Estadual Leopoldo Américo 
Miguez de Mello/Angra dos Reis.
FIRME!
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Tese20
UM MUNDO QUE MUDA PELO GRITO DOS 

EXCLUÍDOS, EXPLORADOS E INJUSTIÇADOS!

 CONTINUIDADE OU ROMPIMENTO?
 
O Brasil vive um momento de expectativa,com 

a possibilidade de rompimento de um período de 
aparente desenvolvimento ou continuidade.No 
entanto,precisamos entender mais profundamente 
esse processo. Há um processo de ajuste político no 
interior da correlação de forças do Governo Federal 
em que a candidatura própria do PSB é um indicador.

Não se pode negar que desde o fim da ditadura mi-
litar no Brasil,o país passa por um processo de desen-
volvimento da democracia política.

Os programas sociais representaram algum com-
bate a extrema pobreza. Não são suficientes para enca-
minhar os ganhos na educação e cultura. Estimularam 
o consumo diante da precariedade da estrutura.

No entanto,não se pode negar que medidas estru-
turantes precisam ser assumidas pelo governo.

Não se pode perpetuar apenas a lógica de 
programas:o país precisa avançar.

Os últimos governo pouco fizeram em rela-
ção às políticas de reforma agrária.Praticamente 
nada fizeram para que houvessem outras reformas 
no país:urbana,educacional,da saúde,mobilidade 
social,saneamento,etc. Tudo se deve a fragmentação 
das forças democráticas progressistas que não sou-
beram conduzir os anseios das Revoltas de Junho de 
2013. Essas forças foram a “reboque” das ruas pois 
estavam ou numa oposição formal ao governo ou ocu-
pando espaço dentro do Governo.

Se não pensarmos o país em sua 
totalidade,percebendo suas necessidades para um 
crescimento sustentável,se estará projetando para o 
fracasso.

A população precisa entender seu papel protago-
nista, para além do processo eleitoral,para além da 
participação em manifestações:precisa se organizar.

  
ELEIÇÕES 2014-DESAFIOS

  
A retórica eleitoral foi ultrapassada pelas mani-

festações populares que ocorrem desde o mês de ju-
nho. Tudo aparentava sólido para as classes políticas 
ambientadas no clientelismo e no “presidencialis-
mo de coalizão” ao ponto de anteciparem o debate 
sucessório presidencial para o mês de fevereiro do 

presente ano. Contudo, a vida real fez emergir uma 
nova velocidade ao debate sucessório até no campo 
oposicionista. Tudo se desmanchou. Não há mais a 
certeza de uma vitória em primeiro turno da candi-
datura da Presidenta Dilma e nem sua condição de 
candidata natural da coligação que tem PT e PMDB 
(força política hegemônica no Rio de Janeiro). Na 
oposição, o “centro social-liberal” (PSDB e DEM) 
não estão mais alinhados, a nova esquerda (PPS e 
REDE) vivem momentos dramáticos de debate de 
identidade sem chegar aos setores do proletariado 
e a esquerda (PSOL, PSTU, PCB e outros) estão 
divididos entre o “sonho bolivariano” e o Bloco de 
Esquerda.

A tamanha horizontalidade das manifestações 
das ruas ainda não se fez representar na organização 
política brasileira. A falta de uma vitalidade nos Con-
selhos que tem assento de entidades da sociedade 
o que as transformam em meros órgãos consultivos 
é um sinal de que a esquerda brasileira, hegemoni-
zada pelo PT, ficou refém de uma lógica eleitoreira. 
Além disso, as contradições do Governo Federal ain-
da estão claras na opção pela simples valorização do 
consumo popular em prejuízo da luta pela melhoria 
da qualidade dos serviços públicos. Através da inje-
ção de recursos públicos pela via do BNDES, o capi-
talismo brasileiro se expandiu em forte conexão com 
a inclusão de brasileiros acima da linha da miséria 
com programas assistenciais. Entretanto, o Estado 
Brasileiro foi deixado em segundo plano na Saúde 
e na Educação. Por exemplo, a demora na aprova-
ção do novo Plano Nacional de Educação do item de 
10% do PIB para a Educação Pública demonstra a 
timidez do Governo Federal em ousar mais no seu 
programa de “centro-esquerda”.

No estado do Rio de Janeiro, evidencia o maior 
grau de desgaste governista. Uma vez que o governa-
dor fluminense chegou aos maiores índices de rejei-
ção desde o final do Governo Moreira Franco (1987-
1990), sofre dificuldades em unificar a sua base 
política inclusive seu próprio partido. Abre-se uma 
oportunidade para uma disputa do programa políti-
co a ser colocado em debate nas próximas eleições 
estaduais. Nosso princípio deve ser pela conquista 
da sociedade para o campo da Educação Pública de 
qualidade para que tenhamos um avanço  também 

no perfil da composição política da ALERJ.
Diante de sua importância na história nacio-

nal desde o período colonial, não podemos deixar 
de tecer também alguns comentários em relação a 
conjuntura  política e educacional da Capital do Rio 
de Janeiro onde concentra a maior rede de ensino 
público da América Latina. A Greve da Educação 
na capital  em 2013 é um marco na reorganização 
das forças políticas no interior desse município. Sua 
forte adesão foi fruto de uma ampla aliança das sa-
las de aula e demais espaços das unidades escolares 
com o anseio das ruas. Uma pressão que emergiu 
muito mais da indignação do que de uma sustentá-
vel conscientização política. Não podemos nos dei-
xar enganar. Contudo, o processo político ainda está 
em curso e devemos fortalecê-lo propondo Audiên-
cias Públicas da Comissão de Educação da Câmara 
de Vereadores em cada Coordenadoria Regional de 
Educação para descentralizar o debate político da 
educação e viabilizar sua descentralização.

Devemos aqui reafirmar que somos defensores 
de uma tradição democrática da esquerda brasileira 
que, segundo os avanços da Constituição de 1988, se-
guimos a luta política que combina a representação 
política sob a pressão da sociedade. Ou seja, demo-
cracia representativa e participativa está combinada 
em nossa perspectiva de sociedade. Neste sentido, 
compreendemos que a radicalização da democracia 
é a melhor forma de reduzir o espaço de domínio das 
forças políticas defensoras do capital. Essa é nossa 
principal diferença com as demais TESES apresen-
tadas nesse Congresso. Respeitamos essa diferença 
em nome da nossa unidade na luta sindical, porém 
exigimos o mesmo respeito dos companheiros que 
se acham representantes de um pensamento majo-
ritário. Vamos defender nesse Congresso que as ruas 
quebraram essa fictícia hegemonia até em nosso 
Sindicato. Eles defendem o sectarismo e nós defen-
demos o Campo da Educação.

  
POLÍTICAS EDUCACIONAIS

 
A NÍVEL FEDERAL

 
MAIS-EDUCAÇÃO e menos responsabilidade 

governamental
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Se fossemos citar aqui os tantos ataques a educa-
ção pública,não acabaríamos a tese.

Optamos por focar em torno de um exemplo des-
ses ataques.

O programa MAIS-EDUCAÇÃO,que é assumido 
pelo MEC como estratégia de ampliação do horário 
escolar,representa a maior deturpação da proposta ori-
ginal.

Os alunos,com esse projeto,passam uma parte do 
dia em  aula com professores e outra parte do dia com 
oficineiros,monitores,etc,que não foram concursados 
e acabam não tendo vínculo com a escola.

Aumentar o horário escolar sem nenhuma garantia 
de estrutura efetiva não atende.

Na realidade o que se dá é uma terceirização,uma 
privatização disfarçada,de parte desse horário escolar.

Se a idéia de ampliar a carga horária do aluno pa-
rece atender um apelo às novas realidades e expectati-
vas sociais,a prática,a forma como está sendo feita,não 
atende.

A sociedade precisa se mobilizar e lutar,para 
além da ampliação das verbas em educação com seu 
devido controle social,exigindo que esse horário in-
tegral seja feito por profissionais concursados e com 
estrutura digna para seu pleno funcionamento.

 
REDE ESTADUAL

 
A educação pública vive um ciclo de mais de  

20 anos de desmonte.Depois do último governo 
Brizola,que deixou a rede estadual com uma boa 
estrutura de escolas,com uma boa quantidade de 
funcionários concursados,com uma proposta educa-
cional inovadora,hoje o que vemos é o sucateamento 
da rede,com fechamento de escolas,fim de concurso 
para funcionários com expansão da política de ter-
ceirização de mão de obra,implantação de uma po-
lítica educacional de corte meritocrático.Ou se rom-
pe com esse ciclo,ou teremos a total degradação da 
educação pública nesse estado.

É preciso que os trabalhadores em educação as-
sumam a tarefa de estar se organizando para lutar 
contra esse quadro.

Num ano eleitoral que se aproxima,que apesar do 
quadro dado, ainda gera possibilidades,precisamos 
entender o papel protagonista dos trabalhadores 
desse setor.

A categoria precisa dar a direção a essa 
luta,colocando o sindicato para atuar entendendo 
esse momento.

 Consideramos importante a mobilização dos 
profissionais de educação por áreas de conhecimen-
to para debater propostas de mudanças na formula-
ção do Currículo Escolar ministrados nas Unidades 
Escolares. Devemos intervir na formulação do co-
nhecimento de nossos alunos para ganhar força de 
intervenção na sociedade.

  
REDES MUNICIPAIS

 
As redes municipais seguem uma tendência.

Tem procurado implementar a política 
dada,desde o nível federal,passando pela política es-
tadual.

Vale destacar que programas como MAIS EDU-
CAÇÃO e a tão praticada hoje lógica meritocrática se 
impõem como norteadoras das políticas municipais.

Há uma tendência nas cidades,de se aplicar es-
sas políticas sem ouvir as reclamações da categoria.
Por outro lado,percebe-se claramente que mesmo 
assim,a qualidade na educação não acontece,não se 
verifica.

Uma luta para os próximos anos passa por 
questionarmos,para além da discussão sobre um 
ponto apenas,que política educacional os trabalha-
dores necessitam.

Não existem fórmulas.
No entanto precisamos definir princípios para 

uma política educacional que atenda o conjunto da 
população.

 
 

AVALIAÇÃO DAS GREVES,REORGANIZA
ÇÃO,PERSPECTIVAS DE LUTAS PARA AS 

REDES E CONCEPÇÃO SINDICAL
 
O processo de negociações da direção do SEPE/

RJ nas greves da categoria no ano de 2013 deixaram 
claro para os trabalhadores da educação as falhas na 
representatividade dos filiados ao sindicato. Estatu-
tariamente o SEPE/RJ é representante de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras em educação pública 
no nosso estado, embora tenha no seu quadro filia-
dos fora das redes estadual e municipais.

Os conflitos mostrados pelas redes sociais entre 
membros da direção geral das correntes diferentes 
sequer foram formas democráticas de manifesta-
ções construtivas para o êxito das reivindicações da 
categoria.

As brigas e disputas deixaram transparecer uma 
liderança desonesta, onde a título de verdadeira re-
presentação de todas as opiniões e posicionamentos 
da categoria, através da proporcionalidade dos votos, 
na verdade é uma grande farsa.

Nas assembleias, lotadas à custa de um esforço 
muito grande de companheiros e companheiras da 
direção ou não, foram constrangedoras as revelações 
de uma direção fragilizada pelas disputas partidari-
zadas, o que colocou à mostra para a categoria e au-
toridades envolvidas o quanto o nosso sindicato está 
longe de ser a nossa voz mais legítima.

Combatemos a ostentação de bandeiras à frente 
do nosso movimento da educação que não fossem 
do SEPE. As vozes gritaram no Largo do Machado, 
denunciando o descumprimento do que fora votado 
nas assembleias da categoria.

Os que diziam “comandar” ficaram surdos aos 
gritos da categoria, como também ficaram surdos os 
donos do poder no nosso estado. Como explicar a 
falta de diálogo entre governos e representantes da 
educação, quando entre nós o diálogo deixa de exis-
tir?

 O SEPE vive uma crise de identidade e represen-
tação. Trata-se de uma crise relacionada ao processo 
de distanciamento da sociedade em relação a mili-
tância política. Diante desse “vazio político” as or-
ganizações mais disciplinadas ocupam o “aparelho” 
do Sindicato numa racionalização de suas práticas 
atuando de forma pragmática em alguns momentos 
ou de forma sectária em outros momentos. A conti-
nuidade é feita sem que haja uma preocupação com 
o tema da educação para conquistar a sociedade. 
Dialogar com a comunidade escolar não pode ser 
transformar responsáveis e alunos como “correia de 
transmissão” do oposicionismo infantil de determi-
nadas correntes que fazem parte de nossa Direção.

Há uma crise de metodologia,construída nos 
últimos anos pela disputa interna pela direção do 
movimento. O sistema representativo ficou “enges-
sado” mesmo com a proporcionalidade adotada nas 
eleições sindicais.

Nas últimas greves (estado e município do Rio) 
isso ficou evidente.

Uma parcela da diretoria se fechou num 
bloco,intransponível,que não respeitava a tão 
alardeada pluralidade:excluiu-se setores da pró-
pria diretoria e da base,em prol de uma metodo-
logia equivocada,que não aceitava contestação.
Resultado:depois de todo o movimento onde a base 
assumiu a luta,o desfecho se deu de uma forma pífia 
com um resultado pior ainda,fruto de negociações 
não transparentes após uma greve prolongada.

É necessário que esse sindicato repense sua prá-
tica.

As lutas que se darão daqui para 
frente,principalmente num ano eleitoral,vai exigir 
unidade na ação.

Isso vai significar respeito a todos aqueles que 
compõem essa categoria,seja os dirigentes de cam-
pos minoritários,como a grande massa de compo-
nentes dessa categoria.

A tendência daqui para frente é a de implementação 
de políticas de redução de direitos,privatizações,com 
tudo que isso acompanha.

 
O sindicato precisa ser independente e autô-

nomo para que possa interferir na disputa desse 
processo,com credibilidade,principalmente de sua 
categoria.

 
Suas diretorias precisam passar por um processo 

de reformulação.
A interferência política das correntes partidárias 

precisam ter um fim.
É importante perceber que já existe na categoria 

um processo de organização contra essa lógica apa-
relhista.

A categoria não quer mais esperar por uma 
reformulação:começa a se articular para romper 
com essa lógica.

O aparelhamento das diretorias do sindicato o 
tem levado a uma lógica de disputas que faz com 
que,os interesses da categoria fiquem em segundo 
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plano,se não passarem pela análise das correntes ilu-
minadas que controlam suas diretorias.

É preciso que se tenha mais humildade e mais 
respeito nesse processo.

  
ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E 

ORGANIZAÇÃO DO SEPE/RJ
 

MAJORITARIEDADE
 
A majoritariedade surge aqui como uma alterna-

tiva honesta de deixar transparecer para a categoria 
quem de fato é responsável pelos encaminhamentos 
da nossa luta. Se estaremos satisfeitos ou não, tere-
mos a quem apontar os erros e acertos e não fica-
remos num quadro de dúvidas e falta de confiança. 
Saberemos nas eleições quem vamos manter ou não 
no poder, como exercício democrático que deveria 
ser seguido também em outras esferas de decisão.

Não cabe aqui a discussão de que com essa 
mudança,o sindicato ficará nas mãos de um grupo.A 
própria história de construção desse sindicato des-
mente isso.Mecanismos que apontam para um 
aprofundamento da participação democrática dessa 
categoria nas decisões da diretoria ja existem e ou-
tros podem ser construídos.

O importante nessa discussão é entendermos 
que direção quem dá é a categoria e não a diretoria.

A diretoria cabe encaminhar o que a categoria 
aprova em seus fóruns.

Não é verdade também,que onde existe majorita-
riedade há uma centralizaçao.

Inclusive,vários dos que dizem isso,defendem a 
majoritariedade em sindicatos e outras organizações 
onde são “maioria”.

A diferença para o SEPE se dará na natureza de 
formação desse sindicato e como se organiza.

Quem tem medo de perder o “poder”?
“O SEPE somos nós, nossa força, nossa voz”. 

Então que essa voz seja ouvida e respeitada e que 
devolvam todo o poder à categoria.

  
CONSELHOS DELIBERATIVOS 

REGIONAIS
 
A descentralização da discussão mais 

aprofundada,onde os conselhos deliberativos podem 
ajudar nesse processo deve ser um objetivo a ser 
buscado pelo SEPE.

A construção de conselhos deliberati-
vos regionais,dividindo-se pelas regiões do 
estado,ajudam a ampliar e aprofundar,envolvendo 
mais a base da categoria nas discussões que nortea-
rão as assembleias na definição de políticas a serem 
encaminhadas.

Hoje,a forma como se organiza os conselhos de-
liberativos ainda fogem desse objetivo.

 
CONSELHO DE ÉTICA

 
O sindicato precisa implementar esse conselho.
Esse conselho terá a tarefa de avaliar a postura 

ética das diretorias no exercício de seus mandatos.
Irá avaliar problemas surgidos nesses mandatos 

e apontando para o conjunto da categoria propostas 
para resolução de problemas.

 
REVOGABILIDADE DE MANDATOS
 
Esse instrumento deverá ser incluído no esta-

tuto e deverá ser aplicada todas as vezes que se de-
monstrarem descumprimentos de obrigações esta-
tutárias ou quando a categoria apontar problemas 
na gestão,tais como inoperância de diretorias,baixa 
mobilização,entre outras,sendo discutidas e apro-
vadas em assembleias convocadas para essa 
finalidade.A totalidade das diretorias ou parcela de-
las poderão ter seus mandatos revogados se assim as 
assembleias definirem.

 
NÚCLEO DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO
 
Em outros congressos defendemos a construção 

desse núcleo.
É absurdo o discurso de que com sua construção 

estaria-se dividindo a categoria e o próprio sindicato.
Dizer isso significa não acredita no poder de or-

ganização da categoria nessa cidade.
Precisamos investir na organização da categoria 

dessa cidade.
Os últimos 20 anos tem demonstrado como o 

sindicato deixa a desejar nessa cidade.
Precisamos garantir estrutura e trabalhadores 

para encaminharem as mobilizações dessa impor-
tante cidade do Rio de Janeiro.

Pode-se muito bem garantir uma diretoria para o 
núcleo com a manutenção de regionais.

Existem expecificidades nesse município 
que,para serem bem trabalhadas,necessitam de or-
ganização própria.

A diretoria estadual não pode ficar com mais essa 
tarefa,se os trabalhadores do núcleo podem realizar 
essa tarefa.

Podem coexistir eleições para diretores dos nú-
cleos e das regionais.

Com a construção do núcleo do Rio de Janeiro se 
extingue a coordenação da capital.

 
 DEPARTAMENTO JURÍDICO 

INDEPENDENTE
 
O departamento jurídico do SEPE dispõe de um 

corpo de advogados e funcionários competentes.
No entanto,por mais que exista uma secretaria 

específica para dirigir as ações desse departamento,a 
ingerência das correntes políticas que atuam no in-
terior do sindicato atrapalham para que esse depar-
tamento tenha uma melhor atuação.

Muitas das vezes vemos orientações sendo dadas 
por diretores que nem do departamento são,sem 
com isso dizermos que não possam sugerir.No 
entanto,percebemos que essa “luta” das correntes 
por “comandar” as ações desse departamento na 
justiça,tem prejudicado sua atuação.

Em função disso e para garantir a autonomia téc-
nica necessária apontamos que o SEPE deverá ex-
tinguir o departamento jurídico atual e contratar um 
escritório,com especialidade na justiça trabalhista 
para encaminhar suas necessidades.

Apontamos também,que,seja permitido que ad-
vogados possam ser contratados por núcleos ou re-
gionais que assim desejarem,individualmente ou em 
conjuntos com outros núcleos e regionais.

O SEPE deverá,à nível estadual,contratar um ju-
rista que possa coordenar esse setor.

A secretaria de assuntos jurídicos irá trabalhar 
diretamente com esse jurista.

Assinam essa tese:
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Tese21
Reorganizar a classe para derrotar as contrarreformas 
e lutar por uma educação a serviço dos trabalhadores

1 – Conjuntura

O golpe parlamentar posto em prática no Bra-
sil entre o final de 2015 e 2016 tinha como objetivo 
principal colocar em curso as reformas trabalhistas, 
da previdência e impor um arrocho nos gastos so-
ciais. Para a burguesia e os poderosos, a crise eco-
nômica tem como solução o corte de direitos dos 
trabalhadores e o aumento da exploração permitin-
do o aumento dos seus lucros. A crise fiscal do Es-
tado, por sua vez, é apresentada como resultado do 
excesso de gastos na previdência, sendo a solução o 
arrocho nos gastos públicos e corte nos direitos de 
aposentadoria. Sabemos que a crise fiscal é o resul-
tado de uma política econômica 
que visa favorecer a apropria-
ção financeira através da dívida 
estatal com enormes taxas de 
juros, sugando cada vez mais 
recursos sociais para os credo-
res do Estado. Esse programa 
de reformas foi apresentado 
pelo PMDB - partido de Mi-
chel Temer, Renan Calheiros e 
Eduardo Cunha - no documento “Uma ponte para o 
futuro” no final de outubro de 2015. Foi apresentado, 
naquele documento, de maneira cristalina o progra-
ma do golpe parlamentar. 

No entanto, as disputas entre os representantes 
políticos da burguesia, somada a profunda crise eco-
nômica e social, tornou mais difícil que o esperado a 
implementação do seu programa de reformas. Após 
pouco mais de um ano do governo ilegítimo de Te-
mer, as reformas ainda não foram completamente 
aprovadas. A aprovação da PEC 55 (antes PEC 241) 
passou a limitar os gastos sociais pelo período de 
20 anos, permitindo apenas a correção pela inflação 
sem levar em consideração o aumento populacional 
e o crescimento da economia. Em julho de 2017 foi 
aprovada a reforma trabalhista (se somando à libera-
lização das terceirizações) que retirou uma série de 
direitos dos trabalhadores aumentando a exploração 
sobre a nossa classe. 

Neste momento, a atenção é voltada para a re-
forma da previdência. Sob o falso argumento de um 
gasto maior que a arrecadação, eles pretendem au-
mentar o tempo de contribuição e, na prática, aca-

bar com a aposentadoria como existe hoje. Para um 
trabalhador receber sua aposentadoria integral teria 
que trabalhar 49 anos. Por outro lado, o mesmo go-
verno é conivente com as empresas que sonegam 
impostos da mesma previdência, o que chega a casa 
dos bilhões de reais. Considerando o texto consti-
tucional, a previdência deve ser financiada por um 
conjunto de impostos e contribuições pagos por toda 
a sociedade. Nesse sentido, a previdência tem recur-
sos excedentes que são constantemente realocados 
para outros gastos através das desvinculações de re-
ceitas da União.

O contexto de profundos ataques sobre a classe 
trabalhadora demanda das organizações políticas 

um programa a altura das tare-
fas históricas que se colocam. 
Assim, vínhamos construindo 
um processo de unidade na luta 
contra as reformas que se ex-
pressou na greve geral de março 
de 2017 e na grande manifesta-
ção em Brasília que foi barba-
ramente reprimida pelas forças 
policiais. Porém, essa unidade 

foi desfeita devido aos compromissos que a burocra-
cia sindical mantém com interesses alheios aos dos 
trabalhadores. O campo cutista, em particular, in-
troduziu de maneira mais enfática a pauta das “Di-
retas Já” indicando a manutenção da estratégia de 
conciliação e a opção pela via eleitoral mesmo diante 
de profundos ataques do capital e da derrubada de 
uma presidente eleita pelo povo. Vale destacar que 
a adesão mais aberta a essa pauta ocorreu a partir 
da denúncia dos empresários Batista contra Michel 
Temer, que deu esperanças a esses setores quanto 
à chance de desestabilização e queda do governo, o 
que não se verificou.

“O problema para as classes dominantes e setores 
de classe em franca disputa pelo controle do governo 
é o da estabilidade que é essencial para a imposição 
das reformas contra os trabalhadores, notadamente 
a reforma trabalhista e da previdência, mas não só. 
A questão é que a saída constitucional (afastamento 
[de Temer] e eleição indireta pelo Congresso) pare-
ce não levar à estabilidade necessária. Isto é, a crise 
se alastraria até 2018.” (Iasi, Mauro “Cai, não cai...
mas, afinal, o que deve cair?” In: Blog da Boitempo)

A derrubada de Temer não levaria a estabilização 
da crise política. Assim, mais uma vez se viu frustra-
da a linha de alianças junto a setores da burguesia e 
a ilusão quanto à igualdade jurídica do Estado bur-
guês. Por muito menos que Temer (pego em grava-
ções sobre propinas e esquemas palacianos), Dilma 
foi defenestrada do cargo para o qual foi eleita por 
maioria de votos. 

A Unidade Classista não descarta por princípio 
qualquer reivindicação democrática – reconhece 
que, em determinados contextos, elas podem apro-
fundar as contradições e disputas internas da bur-
guesia. Destacamos, porém, que no atual contexto as 
palavras de ordem democráticas alimentam ilusões, 
e não oferecem efetiva resposta às questões que es-
tão na ordem do dia da classe trabalhadora – a defesa 
de suas condições de vida em brutal depreciação. 

No campo educacional, as medidas absurdas 
implementadas pelas secretarias de educação (do 
governo estadual e em diversas prefeituras como no 
caso de Duque de Caxias) visam piorar ainda mais 
as condições de trabalho dos profissionais e cortar 
direitos conquistados com muita luta dos profissio-
nais de educação.

2 - Política Educacional

As políticas governamentais para a educação es-
tão diretamente relacionadas com o contexto do gol-
pe parlamentar que colocou Michel Temer no poder 
e a profunda crise que passa o estado do Rio de Ja-
neiro tendo forte impacto negativo sobre a educação. 

No âmbito estadual vivemos a restrição do direi-
to à educação para milhares de jovens com o fecha-
mento de turmas e a não contratação de professores 
fazendo com que esses alunos fiquem sem diversas 
disciplinas e a agonia de centenas de docentes que 
se tornam excedentes e são obrigados a trabalhar em 
diversas escolas longe de suas residências. Soma-se a 
isto, mais um ataque com a resolução 5532 de 28/07 
que implicará no fechamento de centenas de unida-
des escolares. A situação dos trabalhadores da edu-
cação estadual só não é pior pois a categoria “con-
quistou”, após forte luta em 2016, o uso dos recursos 
do FUNDEB para o pagamento dos seus salários, 
ainda que tenha sido uma medida paliativa foi fruto 
da greve massiva dos profissionais da educação. 

O contexto de profundos 
ataques sobre a classe 

trabalhadora demanda das 
organizações políticas um 

programa a altura das tarefas 
históricas que se colocam. 
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Em síntese, diante da redução da arrecadação de 
impostos do estado (principalmente no que tange 
aos royalties do petróleo) o governo Cabral/Pezão 
optou por restringir ainda mais os direitos sociais 
da população, principalmente saúde e educação. Por 
outro lado, continuou concedendo isenções fiscais 
às empresas.

Em âmbito federal a reforma no Ensino Médio 
implementada através da Medida Provisória 746 mo-
difica profundamente a estrutura curricular desta 
etapa do ensino reduzindo as horas-aulas da maioria 
das disciplinas hoje obrigatórias. A MP 746/2016 li-
mita a 1200 horas os conteúdos 
obrigatórios da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
ou seja, metade da carga ho-
rária atual do Ensino Médio 
(2.400h em 3 anos). Essa limi-
tação implica que mesmo com 
a implementação do tempo in-
tegral (falácia usada para tornar 
a reforma palatável), o conte-
údo que hoje é ensinado em 3 
anos ou 2.400h, será limitado a, 
no máximo, 1200h. As demais 
horas devem ser cumpridas 
através das grandes áreas de 
conhecimento: “I – linguagens; 
II – matemática; III – ciências 
da natureza; IV – ciências hu-
manas; e V – formação técnica e 
profissional”. As redes de edu-
cação serão obrigadas a fornecer apenas uma das 
modalidades de ensino apontadas. 

A possibilidade de integração com o setor pro-
dutivo é bem mais agressiva que a mera formação 
para o mercado de trabalho. Pensa-se na reforma 
que a experiência da atividade laboral faça parte da 
formação do ensino médio. Assim, trata-se de dispo-
nibilização de força de trabalho a baixo custo para o 
mercado. Uma medida de redução de custos para o 
empresariado.

A Lei 11.494/2007 trata do uso dos recursos do 
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação). O FUNDEB foi a principal 
política desenvolvida na última década para o aporte 
de recursos estatais para a educação pública. Con-
siderando os pontos XIV e XV da medida provisória 
que foram incluídos na destinação de recursos do 
FUNDEB e que tratam do eixo profissionalizante 
proposto como uma das modalidades da parte diver-
sificada do ensino médio e da “inclusão de experiên-
cia prática de trabalho no setor produtivo”, respecti-
vamente. Concluímos que os recursos do FUNDEB 
poderão ser utilizados para o financiamento da parte 
da formação do aluno realizada no interior de em-
presas (setor produtivo). Isto é, não apenas força de 
trabalho a baixo custo, pois ainda em formação, mas 
também, possivelmente remunerada com recursos 
do FUNDEB. O texto da MP não deixa suficiente-

mente claro como se daria essa “parceria”, mas abre 
a possibilidade de que empresas recebam recursos 
do FUNDEB com a justificativa de que estão incluí-
das na parte prática do ensino profissionalizante.

O total desmonte da carreira docente se verificou 
na possibilidade de contratação de profissionais com 
“notório saber” e sem a necessidade de portar di-
ploma de licenciatura de nível superior. Em apenas 
uma canetada o governo quer destruir a luta de uma 
geração por uma educação de qualidade, gratuita e 
universal.

Em síntese, a reforma do ensino médio, a forma 
como se pretende criar a Base 
Nacional Comum Curricular 
e os demais ataques contra 
a educação e os educadores 
indicam que os governos es-
tão pretendendo aprofundar a 
submissão da educação públi-
ca aos interesses dos merca-
dos, seja em relação à forma-
ção de força de trabalho ou ao 
aprofundamento da mercan-
tilização da educação. Esse 
projeto do empresariado para 
a educação fica ainda mais 
evidente quando sabemos que 
o conluio “Todos Pela Educa-
ção” vem aprofundando seu 
projeto educacional-empresa-
rial.

Os vários ataques à educa-
ção pública comprometem profundamente o pre-
sente e o futuro dos filhos e filhas da classe trabalha-
dora. Para tanto, fez-se necessário um projeto para 
dar base ideológica a tais propostas conservadoras, 
buscando formar a consciência dos jovens em favor 
do projeto de sociedade das elites, ratificando sua 
hegemonia. É nesse contexto que surge o “Esco-
la Sem Partido”, encaminhamento que tramita no 
Congresso e, se aprovado, visa restringir linhas de 
pensamento e discussões que tenham em sua es-
sência perspectivas de transformação social, impon-
do um ensino estéril, sem dinâmica e sem pluralis-
mo. Assim, busca-se uma educação que seja mero 
dispositivo de informação no qual o estudante, pas-
sivo, recebe ideias prontas de um professor/técnico e 
as assimile sem compreender os embates, conflitos 
e contradições que permeiam todo e qualquer pro-
cesso histórico.

Em suma: a escola que se diz “Sem Partido” tor-
na-se uma escola de “Partido Único”, com o intuito 
de atender unicamente aos interesses do mercado 
e assim formar sujeitos que reproduzam a lógica 
deste, possivelmente robotizados e indiferentes à 
sociedade como um todo. Descrentes de qualquer 
perspectiva de transformação, tornam-se reproduto-
res da ordem social já instituída, a qual passa a ser 
vista como natural e inquestionável.

No Rio de Janeiro especificamente, o projeto ga-
nha apoio em diversos dos setores mais conserva-

dores da política estadual, os mesmos que lideram 
os ataques já mencionados aos direitos de nosso 
povo. Tais segmentos, valendo-se do discurso que 
promete uma aparente “neutralidade” em sala de 
aula, contam com o sucesso dessa falácia para que, 
desde já, as reformas e manobras usadas pelos go-
vernos Temer/Pezão não encontrem maior resistên-
cia ou espaço de problematização (o que seria válido 
também para os governos adiante), além de seguir e 
cumprir uma cartilha neoliberal para formar “ope-
rários obedientes” como manda o plano original de 
quem elabora a proposta.

Nesse último aspecto – a formação de mão de 
obra barata e acrítica – o “Escola Sem Partido” se 
junta à Reforma do Ensino Médio, cujo incentivo à 
formação técnica já encaminha o estudante-técnico-
-empregado ao lugar que o empresariado lhe reser-
vou no local de trabalho e na sociedade. Outro para-
lelo entre os dois projetos se observa na tentativa de 
esvaziar a carga horária e o próprio ensino de maté-
rias como História, Geografia, Sociologia e Filosofia, 
normalmente tidas como reduto das mais plurais 
discussões, mobilizações e resistências.

Portanto, é necessária forte e mobilizada oposi-
ção da comunidade escolar, tendo o sindicato como 
um dos protagonistas, ao projeto de educação e so-
ciedade que os governos apresentam em nome de 
seus patrocinadores. As escola deve ser entendida 
como ponte de um indivíduo consciente e o coletivo, 
lugar onde tem papel ativo e direitos, visão essa que 
portanto não se contenta mais em ver a sala de aula 
como simples recinto de transformação das ricas 
mentes humanas em rudimentares ferramentas de 
trabalho superexplorado.

Construir o ENCLAT e um campo
classista na CNTE

Nesta conjuntura, as entidades dos trabalhadores 
precisam se reorganizar para enfrentar os desafios 
de agora e dos próximos períodos, através de um En-
contro Nacional da Classe Trabalhadora (ENCLAT) 
para construirmos um programa mínimo com o 
objetivo de derrotar as reformas de Temer, Pezão 
e construir uma educação que atenda aos filhos da 
classe trabalhadora. 

Ainda com vistas à organização de nossa classe, 
compreendemos a importância do SEPE voltar a in-
tegrar a Confederação nacional do Trabalhadores em 
Educação (CNTE). Identificamos que foram legíti-
mas e importantes as tentativas de buscar construir 
fóruns de luta dos educadores por fora da Confede-
ração, que há muito encontra-se burocratizada com 
a CUT à sua frente. Contudo, estes esforços não 
foram capazes formar um campo classista nacional 
ou estadual de nossa área de atuação. Tanto o Fórum 
Estadual em Defesa da Educação Pública (FEDEP), 
quanto o Encontro Nacional da Educação (ENE) 
não foram capazes de reorganizar o movimento de 
Educação. Ao mesmo  tempo, a maioria dos cam-
pos da esquerda classista constroem na CNTE uma 
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alternativa por dentro da entidade para torná-la in-
dependente de governos, desburocratizada e que 
organize nacionalmente professores, funcionários e 
demais trabalhadores da educação. Entretanto, esta 
volta do SEPE à CNTE não impossibilita que outros 
espaços sejam construídos.

3 - Concepção Sindical

 Historicamente, os sindicatos são impor-
tantes instrumentos de organização e luta da classe 
trabalhadora. A natureza desse espaço é eminente-
mente corporativa, fazendo com que predominem, 
em sua ação, as demandas econômicas mais ime-
diatas das respectivas categorias. Nesse sentido, 
os comunistas e os anticapitalistas em geral devem 
contribuir para elevar o nível de consciência e orga-
nização das massas, de modo que os enfrentamentos 
sejam lições para a luta revolucionária – ainda que 
esses enfrentamentos não sejam o polo central des-
sa luta, dada a pluralidade política e ideológica dos 
filiados e ativistas. “A greve é um exercício de guerra, 
mas não é a guerra”. 

Temos enfrentado no meio sindical correntes e 
organizações fiéis à lógica do capital – como no caso 
do “sindicalismo de resultados”, que foca apenas na 
categoria representada, abrindo mão da condição de 
classe trabalhadora –, agrupamentos políticos que 
buscam “pactos” entre capital/ Estado e trabalho, 
como os trabalhistas e as correntes da socialdemo-
cracia, setores que evitam o confronto de classes e 
propõem programas rebaixados. No outro extremo, 
enfrentamos grupos que concebem os sindicatos 
como centro absoluto da luta revolucionária, como 
aparelhos a serviço de suas correntes políticas. 

A Unidade Classista é uma corrente sindical in-
dependente em relação a quaisquer centrais hoje 
existentes e vem procurando se fortalecer para poder 
contribuir de forma mais efetiva para a unidade das 
demais forças do campo classista. Entendemos que 
é fundamental a construção de um Encontro Nacio-
nal da Classe Trabalhadora, tendo em vista a forma-
ção de um bloco nacional de lutas, mas sem artificia-
lidade nem hegemonismo. Contudo, identificamos 
como pressuposto a urgente unidade na ação. Esse 
processo deve favorecer, para além do movimento 
sindical, à formação de uma frente permanente de 
conteúdo anticapitalista e antiimperialista. 

A organização sindical que os comunistas da 
Unidade Classista defendem implica em uma pro-
funda e radical avaliação da estrutura sindical exis-
tente e de seus limites, reivindicando a necessidade 
de recriar, em outros termos, a forma da ação sindi-
cal, rompendo na prática com o atrelamento próprio 
das heranças do modelo varguista imposto aos traba-
lhadores contra sua autonomia. 

4 - Balanço do SEPE.

Governado há muito tempo pelo PMDB, maior 
facção criminosa do Brasil, o Rio de Janeiro vem 

sendo um dos estados mais afetados pela ofensiva 
burguesa operada em escala nacional pelo ilegítimo 
governo Temer. Pezão e Dornelles estrangularam a 
saúde e a educação, oferecendo calamidade à popu-
lação enquanto mantinham benesses fiscais a gran-
des empresas e gastos com as Olimpíadas. Além dis-
so, enviaram para a ALERJ um pacote de propostas 
draconianas contra os servidores públicos do estado, 
balão de ensaio das contrarreformas federais. Diver-
sas prefeituras seguiram o mesmo exemplo. Hon-
rando sua tradição combativa, o SEPE/ RJ assumiu 
mais uma vez um papel fundamental na resistência 
ao desmonte da educação e do serviço público como 
um todo. No dia 20/02/16, a maioria da categoria 
derrotou a proposta de ficar a reboque do MUSPE, 
apontando a deflagração da greve da rede estadual no 
mês seguinte.

Corretamente, a partir da decisão da base, o 
SEPE fez inúmeros esforços pela unificação das lu-
tas dos servidores estaduais, porém sem abrir mão 
da sua autonomia face aos pelegos e corporativistas. 
A realidade mostrou a importância dessa unidade em 
alguns momentos e seus limites em outros. A justa 
política traçada pelos profissionais da rede estadual 
de educação foi muito importante para lutar e obter, 
junto a outras categorias, vitórias significativas.

Profundamente afetados pela política do gover-
no estadual, os estudantes também se levantaram, 
realizando um belíssimo movimento de ocupação 
das escolas. Respeitadas as especificidades e a au-
tonomia entre docentes e discentes, a greve foi além 
das questões corporativas, contribuindo para dina-
mizar um amplo movimento unitário em defesa da 
educação pública, envolvendo as comunidades es-
colares e com forte protagonismo estudantil. Nesse 
contexto, o governo foi obrigado a recuar, retirando 
da pauta legislativa fluminense a contrarreforma da 
previdência e outros projetos envolvendo golpes às 
carreiras do funcionalismo. Além disso, a volta das 
eleições para as direções das unidades escolares, 30 
horas para funcionários administrativos, 2 tempos 
para Filosofia e Sociologia, fim do SAERJ, liberação 
das licenças especiais, abono de greves anteriores e 
descentralização da perícia médica são conquistas 
emblemáticas do movimento de 2016, que derrubou 
dois secretários de Estado.

Apesar da guerra psicológica e da repressão, a 
categoria não se intimidou. Deste modo, seguiu 
firme e derrotou, nas assembleias, as propostas de 
judicializar o fim da greve, apresentadas como “ini-
ciativa pela conciliação”. Sabendo avaliar a correla-
ção de forças, a base não alimentou ilusões no TJ e 
não abriu mão de decidir o momento adequado para 
suspender a greve. Assim, garantimos ainda o com-
bate à ameaça de demissões que pairava na votação 
da LDO de 2017.

A greve não conquistou todas as reivindicações. 
Todavia, considerando a conjuntura (o que nem 
todos tem como hábito), o saldo do movimento foi 
muito positivo: primeiramente, barrando duros re-
trocessos e colocando os profissionais da educação 

do RJ na vanguarda da resistência ao ajuste fiscal, em 
defesa do serviço público; segundo, conquistando 
reivindicações históricas da categoria.

Diferentemente de greves anteriores, em 2016 
a categoria travou intensos debates no que tange à 
metodologia de reposição das aulas e ao calendário 
letivo. Foram discussões muito ricas, culminando 
em encaminhamentos avançados. Porém, paralela-
mente ao refluxo gradual do movimento, esta polê-
mica foi adquirindo ares de centralidade enquanto 
era esvaziada dos aspectos políticos presentes em 
sua origem, bem como apartada do debate mais 
amplo sobre a conjuntura, o balanço da greve e a 
continuidade da luta. O resultado, não poderia ser 
diferente: a assembleia de 05/8, na ABI, foi um palco 
de picuinhas e histeria. Justamente em um momen-
to no qual precisávamos sair fortalecidos da greve, 
preparados para cobrar a implementação das con-
quistas, evitar a reposição punitiva e burocrática e 
continuar enfrentando a agenda nacional de contra 
reforma trabalhista e previdenciária. Tal desfecho 
também compromete a necessária articulação da 
resistência nas redes municipais, assoladas por ata-
ques de diversos prefeitos. 

Esse processo remete novamente ao debate mais 
profundo sobre concepção sindical. Qual é o papel 
do sindicato? Quais são as potencialidades e os limi-
tes de uma greve? Como deve agir a direção? Cada 
corrente organizada no interior do SEPE teria res-
postas diferentes. A prática tem revelado o funciona-
mento de pelo menos três grandes campos:

– Lógica cutista: Mais de dez anos se passaram 
desde que o SEPE rompeu com a CUT. Porém, isso 
não impede que parte da direção do sindicato man-
tenha em vários aspectos uma prática alinhada às 
concepções sindicais cutistas. Esse campo consegue 
entender a consciência média da categoria e busca 
reproduzi-la de forma mais sofisticada, adquirindo 
um eleitorado sólido. Buscam conduzir o sindicato 
para uma linha de combatividade corporativista e 
adotando uma parceria conflitiva com o Estado.

– Sindicalismo pseudo-revolucionário: Este 
campo caracteriza-se por desprezar a consciência 
média da categoria, apresentando sempre propos-
tas “radicais” independentemente da correlação de 
forças. Por vezes alimentam a ilusão de que a greve 
da educação pode derrubar governos em qualquer 
conjuntura e esse deve ser o objetivo do movimento. 
Essas políticas costumam conduzir à derrota, enfra-
quecendo a organização da categoria e seu vínculo 
com o sindicato.

– Sindicalismo classista: Este campo busca ava-
liar e levar em consideração a consciência média da 
categoria. Mas não para reiterá-la e sim para dialogar 
na perspectiva do avanço. Busca articular as deman-
das específicas da categoria com as demandas gerais 
da classe trabalhadora, sem atropelar a autonomia de 
cada movimento. Apesar de entender os limites das 
greves e as especificidades da categoria, não enca-
ram o sindicato como um fim em si mesmo. Pressu-
pondo que os problemas dos trabalhadores não terão 
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solução definitiva com reformas no capitalismo, con-
cebe o sindicato como uma importante ferramenta 
de mediação entre a luta imediata e a luta revolucio-
nária.

Não retroceder nos avanços de 2014 e avançar na 
desburocratização do SEPE.

 Não podemos alimentar dentro do sindicato 
lógica prestador de serviços, onde por um lado, mui-
tas vezes concilia-se com governos e suas instâncias 
(diretores de metros/CREs) mantendo suas portas 
abertas para que se possa atender à demandas indi-
viduais dos professores e/ou funcionários. O sindica-
to deve conquistar demandas coletivas para que cada 
profissional que necessite ir às instâncias de gover-
nos (secretarias estadual e municipais de educação 
e seus órgãos) possa fazê-lo já com a garantias de 
que seus direitos serão respeitados. É fundamental 
armar a categoria enquanto classe trabalhadora e en-
frentar os governos e o Capital. 

É ainda necessário neste congresso reafirmar-
mos estatutariamente os avanços que tivemos no 
congresso de 2014 no que tange a estrutura do sin-
dicato e buscar avançar no controle da direção do 
sindicato pelo conjunto da categoria, sobretudo no 
que tange o rodízio de diretores, limitados a dois 
mandatos, seja em núcleos e regionais, com vistas 
a não burocratização dos diretores e à oxigenação do 
sindicato e impedindo e encastelamento de dirigen-
tes na burocracia sindical. As regionais junto com o 
SEPE central devem ser as instâncias responsáveis 
pela rede municipal do Rio, organizando os trabalha-
dores, pensando e aplicando as políticas deliberadas 
nos espaços devidos. 

Pese termos tido uma greve estadual vitoriosa em 
2016, entendemos que é necessário que se legitime 
um comando de greve previsto no estatuto do sindi-
cato, para realizar ações e atividades que concernem 
ao movimento nestes períodos. Neste mesmo ano, 
não somente os profissionais da educação d rede es-
tadual entraram em greve. Trabalhadores da UERJ, e 
da FAETEC também pararam suas atividades. Estes 
últimos em especial foram traídos por um sindica-
to pelego e burocratizado que passou por cima da 
categoria suspendendo a greve de forma arbitrária, 
o que gerou um grande movimento desta com o ob-
jetivo de ser representada pelo SEPE. Entendemos 
que nosso sindicato deve organizar os profissionais 
da FAETEC com uma secretaria em sua estrutura 
de funcionamento.

5 - Formação Política

Na atual conjuntura de perda de referenciais, 
urge mais do que nunca, uma formação política 
centralizada nas classes sociais, onde se explica-
ria a exploração capitalista da força de trabalho e as 
opressões (gênero, etnia/”raça”, estatal, etc) como 
meios de melhor subsumir a força de trabalho aos 
interesses do capital. Com a crise do Estado brasilei-
ro, abre-se a oportunidade de mostrar a contradição 
deste mesmo Estado. A “corrupção” alardeada pela 

direita, é endêmica ao sistema, onde quem detém o 
poder econômico também detêm o poder político. 
Onde as grandes empresas possuem uma interfe-
rência secular desde épocas remotas do período re-
publicano, que apesar do PT ter participado do jogo 
em troca da governabilidade isso não foi inventado 
pelo partido. 

Em termos culturais grassa a ideologia, o pensa-
mento e as ideias particulares das classes dominan-
tes, que hoje se articula com o pensamento econômi-
co ortodoxo e um pensamento reacionário religioso. 
Como a ideologia nunca é perfeita, mesmo que seus 
arautos tentem mascarar, através das contradições 
da realidade o senso comum tende a perceber de 
uma forma não esquematizada estas mesmas con-
tradições. Cabe a formação conceituar, classificar e 
sistematizar a realidade para que a classe se aproprie 
do método de análise e possa apontar formas alter-
nativas de superação não só da crise política, mas de 
todo o sistema capitalista. 

Tendo exposto isso, cabe ao SEPE montar seus 
cursos de formação e sua própria Escola de For-
mação, preparando para embates que virão. Com 
todos os desmontes dos Direitos Sociais no Brasil, 
a Educação será atingida de quase morte. Com o 
aumento do desemprego, arrocho salarial e perda 
de direitos, muitos alun@s tem migrado do ensino 
particular para o público, as redes particulares vendo 
seus “clientes” migrarem, vão pressionar o Estado 
para assumirem o gerenciamento da rede via OS´s, 
tendo acesso aos fundos públicos sem os riscos de 
inadimplência. 

A formação política para a categoria deve re-
tomar a importância do professor público para a 
sociedade. Onde o público que ele atende vem das 
classes populares e de mais baixa remuneração. É 
de maior importância para o docente compreen-
der a comunidade que ele se insere e a função da 
escola para aquele local. Com isso, seu posiciona-
mento crítico com as atuais reformas do ensino, 
que retomam a hierarquia de educação profissio-
nalizante para as classes populares formando força 
de trabalho barata para o mercado e uma educação 
de elite para os que devem gerenciar esta mesma 
sociedade. Onde se expande o ensino não presen-
cial à todos os componentes do currículo, rebai-
xando e aumentando as distâncias entre as classes. 
Diminuindo o poder crítico dos trabalhadores em 
geral e suas futuras gerações com a tentativa de 
aniquilamento da liberdade e autonomia docente 
com os projetos retrógrados de educação (“Escola 
sem Partido”, “Contra a ‘Ideologia’ de Gênero”, 
Criacionismos, etc).

Cabe à categoria fortalecer sua organização, o 
sindicato, e este fornecer todas as ferramentas para 
o combate, apesar de se utilizar de meios jurídicos, 
não priorizar esta forma. Priorizar a luta nos espaços 
públicos com uma categoria consciente de sua im-
portância, não apenas particular mas acima de tudo 
singular  para a superação do capitalismo como or-
dem vigente. 

6 - Funcionários: Somos todos Educadores.

Os funcionários de escolas da rede estadual e das 
redes municipais têm sofrido constantes ataques aos 
seus direitos. Na rede estadual o piso salarial pra-
ticado está abaixo do salário mínimo. somando al-
gumas gratificações para alcançar o salário mínimo 
bruto, entretanto o rendimento líquido fica abaixo 
do mínimo estabelecido em lei. Para além disso, o 
último concurso público na rede estadual foi no ano 
de 1993, somando mais de 20 anos sem ingresso de 
funcionários administrativos nas escolas estaduais e, 
na maioria dos municípios do estado do Rio de Ja-
neiro. 

É notório que sucessivos governos priorizam a 
política de terceirizações em detrimento do concur-
so público, privando as escolas da garantia de conti-
nuidade e qualidade do atendimento à comunidade 
escolar já que a rotatividade das empresas terceiriza-
das são frequentes. O profissional terceirizado não é 
responsável por tal situação, cabe cobrar dos gestores 
públicos respeito aos funcionários de escola. A cres-
cente terceirização implica em precarização ostensi-
va das relações de trabalho, colocando em risco tanto 
o desempenho profissional com a falta de garantia 
de seus direitos, onde é comum ficarem meses com 
salários atrasados em função da falta de repasse de 
verbas do estado. Muitos terceirizados chegam a 
receber aviso prévio com data retroativa às vésperas 
do seu desligamento do trabalho, onde muitas das 
vezes a carteira de trabalho lhes são devolvidas sem 
garantia de receberem os direitos trabalhistas.

Não somos contra os trabalhadores terceiriza-
dos, mas contra os contratos precários bancados 
pela transferência de verba pública para a iniciativa 
privada, onde os trabalhadores sequer conhecem o 
endereço da empresa prestadora de serviço. Reafir-
mamos nosso compromisso na defesa do concurso 
público para o preenchimento de grande demanda 
existente na rede estadual e nas redes municipais.

Propostas:

1- Concurso público já para todas os cargos!!
2- Valorização e qualificação dos funcionário de 

escolas
3- Pisos salarial de três salários mínimos e meio
4- Condições dignas de trabalho
5- Contra a insalubridade no ambiente de traba-

lho
6- Não às terceirizações

7 - Aposentado é Para Ser Respeitado!!!

No ano em que o SEPE completa 40 anos deve-
mos lembrar da importante contribuição dos apo-
sentados que tornou isso possível. Importante lem-
brar, também, que devemos à eles a intransigência 
na defesa  da educação Pública de qualidade,  gratui-
ta e laica. Na atualidade nos deparamos com o total 
descaso do governo do estado do Rio de Janeiro para 
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com aqueles que quando na ativa foram responsáveis 
pela formação de muitas gerações de estudantes.

Com o discurso falacioso da crise econômica e da 
falência da Previdência, os aposentados hoje sofrem 
com o abandono do poder público em relação ao 
pagamento de proventos, que chegam a três meses 
de atraso, e sem calendário de pagamento, promo-
vendo desta forma a fome e a miséria de muitos. O 
atraso do pagamento colocam em risco ao direito a 
moradia, já que muitos não tem como pagar em dia 
o aluguel do local onde moram, falta de condições 
para manter em dia as contas  de energia, água, 
planos de saúde e até para a compra de alimentos 
e remédios. O governo estadual de forma covarde 
negligência aqueles que dedicaram sua vida ao exer-
cício do serviço público, contribuindo regularmente 
para o Rioprevidência a fim de garantir uma aposen-
tadoria sem maiores problemas, com direito a uma 
vida digna. 

Propostas:

1- Luta pelo retorno do calendário de pagamento 
no primeiro dia útil de cada mês

2- Regularização dos meses em atraso bem como 
o décimo terceiro de 2016

3- Garantia de participação de aposentados nos 
fóruns de debate do SEPE, em encontros e nas au-
diências com o governo e parlamentares

4- respeito às propostas aprovadas pelo coletivo 
de aposentados

5- Garantia de secretaria de aposentados em to-
dos os núcleos e regionais

6- Exigir do governo prioridade para o pagamen-
to aos aposentados das ações ganhas juridicamente 
(URV, Nova Escola, 164, etc)

8 - Educação no Campo

Historicamente os povos do campo foram, e con-
tinuam sendo, marginalizados pelo projeto de edu-
cação imposto pelos poderosos, que desvaloriza os 
saberes tradicionais, tratando o camponês e o mun-
do rural como símbolo de atraso e ignorância. Nesse 
contexto são dois projetos em disputa, o que localiza 
o campo como lugar de negócio, pautado na lógica 
da máxima produção, da intensa utilização de má-
quinas e da monocultura, e outro, defendido por nós, 
localiza o campo como lugar de viver, de produzir e 
reproduzir a cultura camponesa e de contribuir para 
a prática da agroecologia.

Neste sentido,para minimizar a dívida histórica 
com os povos do campo, um projeto de desenvolvi-
mento rural sustentável só será possível se for ba-

seado na lógica do campo e nos saberes dos povos 
originários do campo. Assim, a Educação do Campo 
apresenta como princípios: 

1- Formação continuada vinculada a uma con-
cepção de campo, que atenda a materialidade de 
origem e mantenha viva a memória da educação 
do Campo. Além disso, essa formação específica 
como deve se basear na ideia de que “ a Educação 
do Campo se afirma no combate aos pacotes, tanto 
agrícolas como educacionais, e à tentativa de fazer 
das pessoas que vivem no campo instrumentos de 
implantação de modelos que ignoram ou escravi-
zam. também se contrapõe à visão estreita de edu-
cação como preparação de mão-de-obra e a serviço 
do mercado”. (Caldart,2004,p.5).

2- Políticas públicas que garantam o acesso 
universal à educação, ou seja, promovendo a am-
pliação das escolas do campo, dos cursos de Edu-
cação Profissional e Superior, das políticas de for-
mação dos professores e gestores, dos programas 
de livros didáticos específicos, do apoio técnico e 
pedagógico, entre outros direitos dos sujeitos do 
campo como políticas contínuas e afirmadoras de 
igualdade.

3- Projeto de Educação das e não para as popu-
lações do campo, ou seja, um projeto de educação 
construído pelos sujeitos e movimentos sociais do 
campo de forma participativa.

4- Protagonismo dos movimentos sociais do 
campo.

5- Matriz pedagógica articulada  com o trabalho 
e a cultura, a fim de valorizar a cultura  e o trabalho 
do campo como ponto de partida das práticas edu-
cativas.

6- Valorização dos direitos, continuidade da polí-
tica nacional de formação de educadores e gestores e 
melhoria das condições de trabalho dos professores 
do campo. 

A educação do campo enfrenta a ausência de po-
líticas públicas nas áreas rurais que têm tido escolas 
fechadas arbitrariamente nos últimos anos, numa 
demonstração de descaso com os direitos dos filhos 
de assentados, populações ribeirinhas, quilombolas, 
pescadores, pequenos agricultores, indígenas, caiça-
ras entre outras populações de áreas rurais. Os tra-
balhadores e povos tradicionais possuem o mesmo 
direito à educação que deve ser garantido e respei-
tado. 

No Estado do Rio de Janeiro têm ocorrido nos 
últimos cinco anos o Fórum Fluminense De Edu-
cação do Campo, o VI FOFEC será em setembro 
de 2017 na UFF de Santo Antônio de Pádua, onde 
hoje funciona o Curso de Licenciatura de Educa-
ção do Campo. O FOFEC reúne lideranças dos 

Movimentos Sociais (MST, MPA, SEPE, UC,etc), 
professores e educandos, a fim de analisar a con-
juntura,  avanços e desafios em relação a efetivação 
de políticas públicas da Educação do Campo no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dos municí-
pios onde há grande número de assentamentos e 
acampamentos rurais, bem como a presença de 
povos originários quilombolas,indígenas, caiçaras, 
ribeirinhos,pescadores, etc. Ao final de cada FOFEC 
é construída carta aberta com acúmulo dos fóruns 
anteriores, acrescentando novas demandas entre um 
fórum e outro.

Assim, o SEPE como um todo deve estar com-
prometido com a causa dos trabalhadores e trabalha-
doras do campo, lutando  pela Educação do Campo, 
defendendo:

1- A valorização do modo de produzir e viver a 
vida dos camponeses e camponesas

2- O reconhecimento das áreas rurais dos mu-
nicípios, bem como as escolas do campo, respecti-
vamente nos Planos Diretores Municipais e Planos 
Municipais de Agricultura.

3- A instituição de políticas públicas para fortale-
cimento da agricultura familiar

4- A implementação de assistências técnicas 
comprometidas com a agricultura familiar e a agro-
ecologia, fortalecendo o Centro Escola Família de 
Formação por alternância Rei Alberto I (Três Picos 
- Nova Friburgo), bem como as demais experiências 
existentes.

5- O fortalecimento em todos os municípios do 
estado, o programa de alimentação escolar, garan-
tindo a aquisição de 30% dos recursos destinados a 
agricultura familiar, priorizando a produção local.

6- A efetivação da Educação do Campo como po-
lítica pública na educação básica e suas modalida-
des, incluindo reabertura de escolas fechadas.

7- A participação dos movimentos sociais nos 
cursos de Educação do Campo em todo o processo 
que possibilite sua efetivação.

8- A realização de concursos públicos específicos 
para as escolas do campo.

9- Contra o fechamento das escolas do campo.
10- Que o  Projeto político pedagógico das esco-

las do campo esteja fundamentado na Pedagogia da 
Alternância, com ênfase em Agroecologia

É necessário entender a dimensão e importância 
da Educação do Campo, percebendo cada escola do 
campo como um instrumento de luta. Nessa pers-
pectiva é nossa tarefa lutar  denunciar o fechamento 
das escolas do campo sob o lema FECHAR ESCO-
LA É CRIME!

Assinam essa tese:
Corrente Sindical Unidade Classista
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Tese22
Por um SEPE autônomo e revolucionário

Tese da Oposição de Resistência Classista – 
ORC ao congresso do SEPE de 2017

CONJUNTURA 

 O impeachment e a luta de classes no Brasil
O atual contexto da luta de classes no Brasil é 

marcado por mais uma ofensiva neoliberal contra os 
direitos dos trabalhadores. A atual ofensiva tem como 
marco o impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff/PT, que encerrou mais de uma década dos 
governos de conciliação de classes da Era PT (2003-
2016). Assim, o impeachment de Dilma/PT deve ser 
entendido como a  ruptura unilateral, promovida pe-
los setores burgueses, do pacto de conciliação de clas-
ses dos governos petistas, simbolizado inicialmente 
pela aliança entre Lula/PT, um ex-sindicalista, e José 
Alencar/PL, empresário das indústrias têxteis e, pos-
teriormente, pela aliança Dilma/PT e Temer/PMDB.

Os setores burgueses representados pelo bloco 
PMDB/PSDB/DEM, - que orquestraram o impeach-
ment, aproveitaram dois fatores fundamentais: a ex-
pansão da crise econômica mundial e a incapacidade 
do PT, especialmente no governo Dilma, de manter 
sua parte no pacto de conciliação de classes, ou seja, 
o controle sobre os movimentos sindicais, estudantis 
e populares.

A crise econômica mundial começou em 2008 
com a explosão da bolha imobiliária estadunidense 
que provocou a quebra de bancos de investimentos, 
como o Lehman Brothers, em 15 de setembro de 
2008. Naquela ocasião, o segundo governo Lula/PT 
tomou medidas anticíclicas, para estimular o consu-
mo e manter suas políticas neodesenvolvimentistas1. 
Entretanto, a expansão da crise internacional provo-
cou uma queda significativa dos preços das commo-
dities em 20152e, com o cenário econômico desfavo-
1  O neodesenvolvimentismo é o conceito usado para 

caracterizar as políticas econômicas da Era PT que 
associaram investimentos estatais do PAC com a 
expansão das políticas neoliberais, como as PPPs, as 
privatizações de estradas, portos e aeroportos, a gestão 
das OS’s, etc. 

2  “A queda nas cotações das commodities reflete a 
redução da demanda chinesa, ainda que esse fator 
pareça ser mais determinante no caso do minério 
de ferro, por exemplo, do que no do petróleo. E a 
diminuição nos preços das commodities, por sua 

rável, as políticas neodesenvolvimentistas deixaram 
de atender aos interesses imediatos de setores da 
burguesia, onde cresceu o apelo pelo fim do pacto de 
conciliação de classes.

Por sua vez, o marco do afastamento de importan-
tes setores da classe trabalhadora e de movimentos 
sociais da tutela petista foi a eclosão das lutas popu-
lares contra os aumentos das tarifas dos transportes 
públicos em junho de 2013, que foram acompanhadas 
pelo recorde de greves registradas pelo Dieese: 2.050 
greves deflagradas3. Portanto, é possível afirmar que o 
PT e suas forças auxiliares, como o PCdoB, deixaram 
de ter o mesmo controle sobre os movimentos sindi-
cais, estudantis e populares.

Apesar de toda a manobra do bloco PMDB/PSDB/
DEM, o programa do PMDB, “Uma ponte para o fu-
turo”, não foi suficiente para unificar os setores bur-
gueses pós-impeachment. O discurso de que o PT 
era um partido corrupto, elaborado para legitimar o 
impeachment, se voltou contra o próprio PMDB e 
seus aliados, investigados e condenados na Operação 
Lava Jato. A fragmentação dos setores burgueses fi-
cou mais explícita com a denúncia feita pelo empresá-
rio Joesley Batista, dono da JSB, que colocou em ame-
aça real de impeachment o presidente Temer/PMDB.

É importante destacar que, apesar da fragmenta-
ção, o governo consegue aprovar sua pauta de recru-
descimento das políticas neoliberais, como a aprova-
ção da PEC 55, que corta recursos dos investimentos 
públicos, e a Reforma Trabalhista, que significa a des-
regulamentação total das leis trabalhistas. Ou seja, os 

vez, traz um impacto negativo para as economias dos 
“países emergentes”. A deterioração da situação e 
das perspectivas econômicas dos países emergentes 
tirou desses países a condição de porto seguro para 
valorização dos capitais e, agora, pode gerar uma 
saída de capitais, em busca de maior rentabilidade e/
ou segurança em outros locais” (DIEESE, Boletim de 
conjuntura, número 6, março de 2016. Disponível em 
https://www.dieese.org.br/boletimdeconjuntura/2016/
boletimConjuntura006.pdf.

3 DIEESE, Balanço das greves em 2013, 2015. Disponível 
em https://www.dieese.org.br/balancodasgreves/2013/
estPesq79balancogreves2013.pdf

setores burgueses conseguem minimamente manter 
certa unidade para avançar nas medidas que ampliam 
a exploração do trabalho.

Por sua vez, a classe trabalhadora encontra-se ex-
tremamente fragmentada. Os treze anos de concilia-
ção de classes da Era PT significaram um processo 
de ampliação da burocratização dos movimentos sin-
dicais, estudantis e populares. A incorporação de qua-
dros dos movimentos sociais para a estrutura do Es-
tado burguês e o esforço das burocracias para garantir 
os interesses da governabilidade petista, converteram 
parte significativa das organizações da classe trabalha-
dora em parte do sistema de dominação e exploração 
burguesa4.

O papel de conciliação com a burguesia pode ser 
bem entendido no caso da Revolta Operária da Hi-
drelétrica de Jirau. Em 2012 eclodiram as revoltas 
operários nos canteiros de obras do PAC, além de 
Hidrelétrica de Jirau, Hidrelétrica de Belo Monte, 
Refinaria Abreu e Lima, Petroquímica de Suape e 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Os ope-
rários se revoltaram contra as péssimas condições de 
trabalho, alojamento e baixos salários. Em Jirau os 
operários partiram para a ação direta incendiando os 
alojamentos. Mas as centrais sindicais, CUT e Força 
Sindical, especialmente, atuaram para desarticular o 
movimento e garantir o “Compromisso Nacional para 
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da 

4 Sobre o processo de conversão dos sindicatos em 
parte dos mecanismos de exploração ver: BIHR, Alain. 
Da grande noite à alternativa: o movimento operário 
europeu em crise, São Paulo, Editora Boitempo, 1988, 
e BERNARDO, João; PEREIRA, Luciano. Capitalismo 
sindical. São Paulo: Xamã, 2008. Na história do Brasil 
esse é um fenômeno cíclico: depois dos sindicatos 
revolucionários do início do século XX, o sindicalismo 
trabalhista atrelou as organização operárias ao Estado. 
Depois da retomada do movimento sindical e camponês 
combativos nos anos 50 e 60, o sindicalismo pelego dos 
interventores da ditadura empresarial-militar manteve a 
tutela estatal sobre o movimento. Depois da retomada da 
combatividade sindical da década de 1980, o sindicalismo 
de resultados e o sindicalismo prepositivo reeditaram 
o peleguismo sindical, que evoluiu para o sindicalismo 
governista da Era PT. 
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Construção”5, documento assinado em parceria com 
o Governo e com as entidades dos empresários do se-
tor da construção.

Esse processo de absorção dos movimentos so-
ciais, especialmente o movimento sindical, pelo Esta-
do burguês durante a Era PT, provocou uma profun-
da burocratização dos movimentos, ou seja, por um 
lado, observamos um afastamento das cúpulas dos 
interesses imediatos e históricos do conjunto da clas-
se trabalhadora, por outro lado, também observamos 
a predominância de uma concepção no interior dos 
movimentos segundo a qual não existiria alternativa 
fora das disputas nas eleições burguesas.

As burocracias sindicais passaram a ter um com-
promisso com a ordem burguesa, ao passo que, mes-
mo depois do impeachment da presidente Dilma/PT, 
dos ataques do governo Temer/PMDB aos direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, de todo o desgaste 
do próprio governo pmdbista com os escândalos de 
corrupção e, consequentemente, de sua total impo-
pularidade, optaram por abandonar a luta efetiva con-
tra as reformas e lançar a bandeira de ordem “Diretas 
Já”.

Em oposição às burocracias sindicais e às con-
cepções eleitoreiras, observa-se o desenvolvimento 
de forças autônomas dos movimentos sociais, isto é, 
de movimentos que não estão atrelados aos interes-
ses eleitorais de partidos e de correntes políticas. As 
forças autonomistas estão presentes nas lutas e mo-
bilizações de massa em curso desde 2013: nos movi-
mentos paredistas deflagrados à revelia das direções 
sindicais; nas ocupações estudantis secundaristas 
iniciadas no segundo semestre de 2015 nos colégios 
da Rede Estadual Paulista, que se estenderam até o 
final de 2016, com ocupações em Goiás, Rio Grande 
do Sul, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná, bem como nas 
universidades e nos colégios federais; nas inciativas 
de (re)construção do sindicalismo revolucionário; nos 
grupos de autodefesa (genericamente conhecidos 
com Black Blocs); na revitalização do movimento fe-
minista; na organização de movimentos negros e de 
favelas autônomos.

 Entretanto, os movimentos autônomos têm 
duas fragilidades: 1) na forma dos movimentos de 
massas, mesmo sendo parte de um ciclo de lutas ini-
ciado em 2013 que expressa a revolta coletiva, ainda 
não assumiram o caráter organizativo necessário para 
se opor efetivamente aos interesses burgueses; e 2) 
na forma das inciativas organizativas, ainda represen-
tam um setor minoritário das organizações populares. 
Sem a superação dessas fragilidades, não será possí-
vel avançar nas lutas e na organização do conjunto da 
classe trabalhadora.

 Os aspectos da crise política e econômica até 
aqui destacados se desdobram de forma dramática na 
crise social. Hoje são 14,2 milhões de desempregados. 
Os salários sofreram uma compressão e o poder de 
compra da população caiu 9,1% em 2016. Nos cálcu-
los da FGV, no período 2015/2016, a população abaixo 
5  Disponível em http://www.conticom.org.br/sistema/ck/

files/CompromissoConstrucao_Versao_Evento.pdf

da linha da pobreza chegou a 22 milhões. E entre 1995 
e 2014 foram registradas 46.478 pessoas libertadas de 
trabalhos em condições análogas à escravidão. O au-
mento da miséria é uma expressão da superexplora-
ção sobre os trabalhadores e trabalhadoras.

A política do extermínio é o principal pilar da 
opressão da supremacia branca da sociedade patriar-
cal burguesa: 23.100 jovens negros são assassinados 
por ano, isso significa que são 63 por dia ou 2,3 a cada 
hora; em 2016 foram assassinados 61 camponeses em 
conflitos pela terra, maior número desde 2003; em 
2015 foram 18 indígenas assassinados em conflitos; 
a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres, 
a quinta maior no mundo, e de 2003 a 2013, o núme-
ro de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, 
passando de 1.864 para 2.875 vítimas da violência ra-
cista e patriarcal; a cada 25 horas uma pessoa LGBT 
é assassinada por causa da homofobia.

Por último destaca-se a política de encarcera-
mento dos pobres e negros. A população carcerária 
no Brasil chegou a 622 mil pessoas, ou seja, teve um 
crescimento de 267,32% entre 2000 e 2014, das quais 
67%, ou 416,74 mil pessoas, eram negras. Com esses 
números, a população carcerária brasileira se tornou a 
quarta maior do mundo.

Como se pode concluir, falar da luta de classes no 
Brasil e falar das condições a que são submetidos os 
trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, é falar de 
superexploração, de genocídio e de encarceramento.  
 

Diante disso apresentamos como bandeiras:
Passe Livre já! Baixar a tarifa até zerar!
Liberdade imediata de todos os presos polí-

ticos na cidade e no campo, com arquivamento 
de todo processo criminal!

Liberdade para Rafael Bra-
ga Vieira, preso por ser pobre e preto!  
Fim do genocídio do povo negro e de campone-
ses e indígenas!

Fim das privatizações (saúde, educação, es-
paços públicos, meio-ambiente e recursos na-
turais)!

Anulação imediata das Reformas (trabalhis-
ta, previdenciária, fiscal)

Fim da Polícia Militar, que reprime e mata o 
povo pobre! 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Resistência e precarização: a ruína da 
pedagogia da avaliação

No início de 2011, o secretário de educação, o eco-
nomista Wilson Risolia, instituiu um sistema merito-
crático de bonificação por escola para os profissionais 
da educação, mais conhecido como Plano de Metas. 
Ao invés de enfrentar os problemas estruturais do 
sistema público de ensino, esse conjunto de medidas 
autoritárias vem acentuando o processo histórico de 
privatização, sucateamento e precarização das con-
dições de trabalho e de ensino no Estado do Rio de 

Janeiro. Passada mais de meia década da introdução 
desta política se faz necessária uma avaliação de como 
se encontra este processo, o que a resistência conse-
guiu barrar e como o Estado através do discurso da 
crise, abandonou ou mesmo aprofundou a mesma.

Ao longo destes seis anos o processo de resistência 
e luta dos trabalhadores da educação contra o Plano 
de Metas foi sendo feito através do boicote ao SAERJ 
e ao lançamento de notas no Conexão Educação ora 
com mais força, ora com menos força, tendo em vista 
o abandono desta resistência por parte da burocracia 
dirigente do SEPE. O movimento paredista de 2016 
da Rede Estadual ocorrido na gestão do então secre-
tário Antônio Netto, fortalecido pelas ocupações estu-
dantis (que exigiam o fim desta avaliação), conseguiu 
em grande medida neutralizar esta pedagogia avalia-
tiva. Porém, a entrada em cena do “gestor” Vagner 
Victer (conhecido entre os servidores como o respon-
sável pelo sucateamento da FAETEC e CEDAE) so-
mada ao discurso da crise fiscal do Estado acelerou o 
desmonte organizado pelo Plano de Metas e sua polí-
tica de bonificação e gratificações. Assim o desmonte 
da escola pública (falta de trabalhadores, fechamento 
de turmas e escolas) e as políticas de estímulo para a 
privatização estão sendo implementadas de maneira 
mais truculenta e rápida, no entanto não menos efi-
caz. Caíram por terra a bonificação e o SAERJ (Sis-
tema de Avaliação do Ensino do Rio de Janeiro). O 
maquiamento dos números para o IDERJ já não é 
mais possível, mas o plano de desmonte está sendo 
executado. Com isso, podemos afirmar que o Plano 
de Metas se modificou no que se refere à sua imple-
mentação porém seu objetivo prossegue: precarizar e 
privatizar a educação pública. Essa política ficou clara 
com a publicação recente (Julho e Agosto/2017) das 
novas resoluções 5531 e 5532, que respectivamente 
impõem novos critérios que fragilizam ainda mais os 
trabalhadores nos quadros horários, antiguidades e 
lotação nas escolas, fecham turnos e escolas em raios 
inferiores a 3 km.

As redes Municipais e o Ajuste Fiscal
É importante frisar que essa política de ajuste e 

arrocho sobre os servidores não se restringe a rede 
estadual, mas se irradia para as redes dos municípios 
fluminenses atingindo os trabalhadores com cortes 
e/ou parcelamentos de salários como são os casos de 
Cabo Frio, São João de Meriti, Itaboraí, Duque de Ca-
xias, etc. Em Duque de Caxias um pacote de ajuste 
foi aprovado no início de agosto na base da repressão 
dos trabalhadores do serviço público, semelhante ao 
aprovado na ALERJ  para os servidores públicos do 
Estado no dia 24 de maio de 2017.

Portanto é fundamental que o SEPE, por meio de 
suas bases construa uma política pedagógica global 
propositiva que se contraponha à política meritocrá-
tica e mercadológica neoliberal do Banco Mundial e, 
ao mesmo tempo, organize a resistência para barrar o 
avanço da precarização. Esta resistência tem que ser 
feita através da construção de comitês de mobilização 
por escola com o objetivo de construir a greve geral da 
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educação no Estado do Rio de Janeiro.
Por isso defendemos as seguintes bandeiras: 
• Fim da Meritocracia!
• Combate à precarização do trabalho; du-

pla função, polivalência e terceirizações. Defe-
sa do concurso público! Nomeação dos concur-
sados imediatamente!

• Contra o Plano de Metas!
• Defesa de um Plano de carreira unificado!
Piso de 5 salários para professor e 3,5 para 

funcionários (reivindicação do SEPE a partir de 
consulta ao DIEESE ). Essa deve ser a principal 
reivindicação com relação aos salários.    

• Reajuste salarial anual com data-base e re-
posição integral das perdas!

• 1 matrícula, 1 escola! Nenhuma disciplina 
com menos de 2 tempos!

• Conceber um projeto de Educação para 
as escolas proposta e elaborada pelo SEPE RJ, 
precedido de conferências e de um congresso 
de educação!

• Lutar por 50% da carga horária docente 
para planejamento e atividades fora da sala de 
aula!

• Contra o fechamento de escolas!
• Eleições livres e gestão democrática em to-

das as escolas de todas as redes!
• Contra a Reforma do ensino médio!
• Contra a mercantilização do ensino!
• Contra o projeto escola sem partido!
• Contra o Ajuste Fiscal! Nenhum Direito a 

menos!

3. ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E 
ORGANIZAÇÃO DO SEPE/RJ

Fundo de greve
Temos que enfrentar de forma séria e coerente 

o problema do corte do ponto na nossa categoria, e 
seu impacto desmobilizador no movimento grevista. 
No XIV Congresso aprovamos a histórica política do 
fundo de greve de 10% da arrecadação total do sindi-
cato para uso exclusivo na ajuda financeira aos traba-
lhadores que sofrerem corte de ponto em função do 
movimento. Esse fundo é fundamental para resgatar 
o mutualismo/solidariedade do movimento operário. 
Desde sua aprovação em maio de 2014 até o presen-
te Congresso já serviu para ajudar significativamente 
o movimento, como por exemplo, após a greve uni-
ficada (município e Estado) de 2014, em redes mu-
nicipais como Petrópolis, no pós-greve 2016 da rede 
estadual com a doação de cestas básicas e também 
mais recentemente com os aposentados. Entretanto 
é preciso qualificar o uso deste fundo: 1) o fundo de 
greve deve ser destinado somente aos filiados, uma 
vez que é o filiado que alimenta a existência do sin-
dicato e do próprio fundo. Essa não é uma política 
assistencialista, logo, tem como objetivo posterior ao 
reestabelecimento da vida financeira do trabalhador, a 
devolução dos recursos para o fundo; 2) Embora seja 
para filiados, isso não impede que o trabalhador se 
filie durante o movimento para ter direito ao uso do 

fundo. Isso deve facilitar a campanha de filiação ex-
plicando a importância do sindicato e da política de 
solidariedade de classe por ele encaminhada através 
do fundo de greve. 

A política de implementação do Fundo de Greve 
não pode ficar por aí! Temos que aprofundar o debate, 
melhorar a gestão desse fundo e pensar em formas de 
arrecadação complementares à arrecadação de 10% 
das receitas do sindicato. A conjuntura é de maior cri-
minalização e judicialização das greves, com a banali-
zação dos cortes de ponto. Ou ampliamos a política de 
solidariedade e combate ao corte de ponto ou teremos 
muita dificuldade de avançar na luta nesse momento 
histórico!

Organização das eleições para o SEPE 
Nosso estatuto é omisso com relação à organiza-

ção das eleições para o Sindicato. E isso contribui para 
que não haja parâmetros que garantam a democracia 
no modo como o SEPE está se organizando, pelo con-
trário, o que existe hoje é uma estrutura que promove 
o aparelhamento do sindicato por partidos e correntes 
políticas. 

Por isso defendemos que as chapas que concorre-
rem à direção de núcleos e regionais ao assumirem os 
cargos devem apresentar um mínimo de 50% de can-
didatos com base local onde a chapa concorre, ou seja, 
devem trabalhar na rede municipal ou em escolas 
estaduais daquele município ou região. Desse modo, 
acabamos com as chapas fantasmas que apresentam 
candidaturas de pessoas que sequer puseram os pés 
nos municípios ou regionais a que concorrem. 

Por fim defendemos a criação do diretor de rede. 
Nos núcleos que representarem mais de duas redes 
de ensino, deverão incluir na diretoria um diretor por 
rede , a fim de melhorar a representação de todas as 
redes abarcadas por esses núcleos.

Por que isso? Em certos núcleos que abarcam mais 
de um município. Com o diretor de rede, teríamos a 
um diretor eleito para acompanhar a rede estadual, e 
cada um dos respectivos municípios, acabando com o 
discurso de que se tem muita tarefa e poucas pernas e 
impulsionando o crescimento da mobilização. 

Majoritariedade
Defendemos que a gestão de nosso sindicato seja 

feita de forma majoritária. O discurso de que a pro-
porcionalidade é uma forma mais democrática é falso. 
O que há atualmente é um certo “acordo de cavalhei-
ros” entre as correntes políticas que atuam nas dire-
ção do SEPE e que se revessam a cada gestão. Todos 
se criticam, se acusam mutuamente e ninguém assu-
me a responsabilidade pelos erros políticos cometidos 
pelo Sindicato, inclusive as correntes que são majo-
ritárias na composição do SEPE. Como quase todas 
as correntes acabam conseguindo seu “quinhão” no 
processo de aparelhamento do sindicato, a proporcio-
nalidade torna-se algo muito conveniente e de muito 
conforto para aqueles que não fazem a luta e burocra-
tizam nosso sindicato.  

A democracia operária não será garantida sim-
plesmente na forma de composição da gestão de um 

sindicato. O que garante um processo democrático na 
luta sindical é o respeito às instâncias de base e às po-
sições dissonantes e minoritárias, garantindo-se es-
paço para a atuação de grupos de oposição. Algo que 
não vemos no SEPE. 

Por isso defendemos esta mudança estatutária, a 
composição das direções do SEPE deve seguir o prin-
cípio da majoritariedade.   

Comando de greve
No último congresso terminamos aprovando a 

medida, mas como não aprovamos a redação acaba-
mos não entrando nas resoluções, portanto não houve 
alteração real no estatuto. Nosso estatuto deve prever 
que durante as greves em toda e qualquer rede, o Co-
mando de Greve seja eleito em assembleias gerais no 
caso das redes municipais, e no caso rede municipal 
da capital e rede estadual eleito nas assembleias locais 
de regionais e núcleos, substituindo as direções em 
sua função de comando político do sindicato, condu-
zindo o movimento a partir da democracia de base, 
algo tão defendido no discurso por quase todas as 
correntes, mas na prática rechaçada, como assistimos 
inúmeras vezes nas greves deflagradas pela categoria. 

Ao contrário de hoje em que o movimento é con-
duzido pelos diretores e pelo Conselho Deliberativo 
que muitas vezes nem sequer tem representação efe-
tiva da base, no Comando de Greve só haverá repre-
sentação se houver eleição nos núcleos e regionais. 

Conselho deliberativo
Propomos que se crie formalmente (informal-

mente já ocorre) o Conselho Deliberativo da rede 
estadual e o Conselho da rede municipal da Capital. 
Hoje nosso estatuto apresenta apenas o conselho de-
liberativo que reúne todas as redes, eleitos seus mem-
bros pelo conselho de representantes de escolas de 
cada núcleo e regional do SEPE. Entretanto, as duas 
maiores redes do nosso sindicato necessitam desse 
conselho, realizado de forma organizada e não opor-
tunista. No atual contexto, de acordo com cada dire-
toria do sindicato a maneira de convocação e eleição 
dos membros do conselho varia de forma oportunista. 
Isso porque nosso sindicato é omisso em relação a 
essa instância nas redes municipal do Rio e na rede 
estadual. Os delegados do conselho devem ser eleitos 
em assembleia de núcleo e regional, acompanhando a 
mesma proporção do conselho deliberativo geral (do 
sindicato) que é de 3 delegados de base e 3 diretores.

Nos Conselhos Deliberativos aqui propostos os 
núcleos que não tiverem delegação de base eleita 
dentro dos critérios estabelecidos, terão seus direto-
res apenas direito à voz nos referidos conselhos.

Fim de delegados natos em todas as 
instâncias do SEPE

Para ampliarmos a representatividade no SEPE 
e a confiança da categoria precisamos aprofundar a 
representatividade nas bases. Desta forma todos os 
diretores ou representantes de base devem ser eleitos 
nas instâncias de núcleos e regionais, evitando assim a 
perpetuação de lideranças cristalizadas e incentivan-
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do a maior participação de membros das bases. 

Limitação de reeleição
No XIV Congresso aprovamos o limite máximo de 

uma reeleição para diretores sindicais, seja do SEPE 
central ou núcleos e regionais. Porém houve um equí-
voco na redação do inciso III do Art.64 limitando essa 
decisão ao cargo em questão. Não se trata do cargo, 
mas a instância (Central, núcleo ou regional) de re-
presentação. Portanto é fundamental e necessário que 
essa redação seja retificada e que a decisão soberana 
da categoria seja referendada.

Com isso, propomos:

• Fim do delegado nato em todas as  instân-
cias do SEPE.

• Cedidos para mandato parlamentar ou 
para governos não poderão ser eleitos para ne-
nhum cargo ou função em instâncias do sindi-
cato

• Limitação a uma reeleição (2 mandatos 
consecutivos), incluindo núcleos e regionais.

• Licença sindical limitada a dois mandatos 
consecutivos, não podendo haver a acumula-
ção, ao mesmo tempo, em duas diferentes redes.

• Calendário anual de eleições de represen-
tantes de escola.

• Prestação de contas com relatório periódi-
co do licenciado sindical sobre suas atividades 
apresentado ao sindicato com livre acesso à ca-
tegoria.

• Publicização da versão atualizada do Es-
tatuto.

4. AVALIAÇÃO DAS LUTAS POPULARES: 
GREVE GERAL, GREVES DAS REDES, 

PERSPECTIVA DE LUTAS E CONCEPÇÃO 
SINDICAL. 

4.1 As lutas contra as reformas e as contradi-
ções dos movimentos sociais: o cenário nacio-
nal

A análise das lutas contra as reformas promovi-
das pelo governo Temer/PMDB, o Ajuste Fiscal, a 
Reforma do Ensino Médio, a Reforma Trabalhista e 
a Reforma da Previdência, permite o entendimento 
de uma das principais contradições no interior dos 
movimentos sociais: de um lado as burocracias dos 
movimentos e as concepções presas à ordem e à ins-
titucionalidade burguesas, de outro lado, as bases dos 
movimentos, as organizações autônomas e as concep-
ções de ruptura com a ordem burguesa.

A resistência contra o Ajuste Fiscal e contra a Re-
forma do Ensino Médio se intensificaram no segundo 
semestre de 2016. A atual etapa do Ajuste Fiscal foi a 
“PEC do fim do mundo”, isto é, o projeto de emen-
da constitucional que cortou drasticamente os inves-
timentos públicos em saúde, educação, assistência 
social, cultura, etc. Diante de tamanha ameaça aos 
serviços públicos essenciais para a população, servi-
dores públicos federais, principalmente da Educação, 

e estudantes universitários deflagraram seus movi-
mentos, respectivamente, de greve e ocupação.

Ao mesmo tempo, os estudantes secundaristas 
do Paraná, seguindo o exemplo dos estudantes de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, lançaram uma ofensiva 
de ocupações de escolas contra a Reforma do Ensino 
Médio. Os estudantes paranaenses foram seguidos 
por estudantes da Rede Federal de Ensino e, soman-
do com as ocupações das universidades, chegaram 
ao significativo número de 1.000 escolas ocupadas si-
multaneamente em todo o país.

 O movimento confluiu para uma grande 
marcha para a capital federal. Assim, no dia 29 de 
novembro de 2016, entre 50 e 100 mil manifestantes 
protestaram em Brasília contra a PEC 55 e a Reforma 
do Ensino Médio. Diante do enorme aparato repressi-
vo, o conjunto dos militantes enfrentaram a Tropa de 
Choque e a Cavalaria. A resistência durou horas, mas 
todos os esforços dos manifestantes, especialmente 
aqueles e aquelas que optaram pela tática de autode-
fesa, como o Black Bloc, não foram suficientes para 
superar a repressão policial.

Apesar da derrota, a luta na forma da resistência de 
massas, contribuiu para produzir uma condição sub-
jetiva importante: a disposição para o enfrentamento. 
Entretanto, toda a expectativa para a realização de 
uma nova marcha para Brasília foi frustrada quando 
os sindicatos nacionais dos Servidores Públicos Fede-
rais optaram pela realização de atos nos estados. Op-
ção que gerou a desmobilização das lutas. Ou seja, en-
quanto as bases dos SPFs e do movimento estudantil 
esperavam e tinham as condições subjetivas para uma 
nova marcha para Brasília, suas esperanças foram 
frustradas pela posição recuada das direções sindicais 
burocratizadas. O saldo foi a aprovação da PEC 55 e 
da Reforma do Ensino Médio.

Em meio à frustração resultante da política equi-
vocada dos sindicatos nacionais, a inciativa de organi-
zação da Plenária de Base dos Setores em Luta repre-
sentou um esforço, mesmo que inicial, de construir 
uma alternativa para superar os obstáculos impostos 
pelas burocracias sindicais.

As mobilizações do primeiro semestre de 2017 se 
concentraram na resistência contra as Reformas Tra-
balhistas e da Previdência. Já no mês de março, a pa-
lavra de ordem da Greve Geral entrou definitivamen-
te na pauta dos movimentos sociais, especialmente 
sindicais. As manifestações do dia 8 de março, sob 
o chamado da Greve Internacional de Mulheres, e a 
Greve Geral do dia 15 de março apontaram para uma 
retomada do ascenso das lutas. Entretanto, também 
já anunciavam o crescimento do conflito entre as bu-
rocracias sindicais de um lado, e - de outro, as bases 
dos movimentos sociais e as iniciativas autônomas de 
luta e organização.

Sob pressão para organizar uma Greve Geral con-
tra as Reformas do Governo Temer, as cúpulas das 
nove “centrais sindicais”, CUT, CTB, UGT, CGTB, 
NCST, Força Sindical, CSB, CSP-Conlutas e Inter-
sindical, passaram a se reunir. Essas nove “centrais” 
podem ser divididas em três blocos: 1) as “centrais 
sindicais” das máfias sindicais, UGT, CGTB, NCST, 

Força Sindical, CSB, que reúnem sindicatos e dire-
ções sindicais puramente corporativistas e cartoriais, 
que se perpetuam nas estruturas sindicais há décadas 
pelas práticas da corrupção e da violência contra as 
oposições; 2)  as “centrais sindicais” atreladas ao blo-
co político-partidário formado pelo PT, PCdoB e suas 
forças auxiliares, cujo processo de burocratização du-
rante a Era PT converteu essas entidades sindicais 
em defensores da ordem burguesa, ao passo que pas-
saram a reproduzir práticas semelhantes àquelas das 
máfias sindicais; 3) um setor minoritário de oposição 
formado pela CSP-Conlutas e pela Intersindical, que 
assumem ações mais combativas, porém não conse-
guem romper com o conjunto das “centrais”.

Com essa configuração, a plenária das “centrais” 
é dominada pelas concepções e práticas sindicais 
atreladas à ordem burguesa, e com isso, a bandeira da 
Greve Geral se tornou um instrumento para a ante-
cipação dos palanques eleitorais de 2018. Assim, na 
data marcada para deflagração da Greve Geral, no dia 
28 de abril, a maioria das centrais sindicais no Rio de 
Janeiro optou pela realização de um “ato show”, que 
na verdade seria um comício no Centro da Cidade. 
Entretanto, as bases das categorias, principalmente, 
dos trabalhadores da Educação e os servidores públi-
cos em geral, recusaram a proposta de realização de 
“ato show” e promoveram uma passeata.

Mesmo com o boicote explícito das burocracias 
sindicais a passeata reuniu milhares de trabalhadores 
e trabalhadoras no Centro do Rio. Porém, foi violenta-
mente reprimida pelas forças da Polícia Militar ainda 
quando estava deixando sua concentração. O enfren-
tamento entre as forças policiais e os manifestantes 
se generalizou pelas ruas do Centro da Cidade. Ou 
seja, como as “centrais sindicais” não conseguiram 
desmobilizar a realização de uma passeata no dia da 
Greve Geral, as forças de repressão policial foram 
acionadas para impedir a manifestação.

A despeito do boicote das “centrais” e da repres-
são policial, a Greve Geral e a manifestação no Centro 
do Rio, representaram um momento importante das 
lutas contra as reformas, em especial pela construção 
de um ato pelas bases, conseguindo superar os obstá-
culos impostos pelas burocracias sindicais.

Cientes da capacidade de mobilização das bases 
e dos setores autônomos dos movimentos sociais, 
as “centrais” sindicais lançaram a palavra de ordem 
“Ocupa Brasília”, com o objetivo de realizar um des-
file cívico na Capital Federal. Entretanto, as mobili-
zações pela base converteram o dia 24 de maio numa 
enorme manifestação, que reuniu mais de 200 mil 
pessoas, trabalhadores e trabalhadoras em oposição 
às Reformas do Governo Temer/PMDB. E mais uma 
vez a repressão policial foi igualmente violenta; entre-
tanto, ao contrário do que aconteceu no ato contra a 
PEC 55 e durante a Greve Geral do dia 28 de abril, 
a resistência da classe trabalhadora foi maior. Muitos 
manifestantes estavam com máscaras para reduzir os 
efeitos do gás lacrimogênio e setores da CSP-Conlu-
tas se somaram na resistência às forças policiais.

Com o reforço da resistência das bases, a primeira 
linha de repressão da PM foi rompida pela coluna da 
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CSP-Conlutas e a massa dos manifestantes forçou o 
recuo da cavalaria. Os enfrentamentos se estenderam 
por mais de oito horas de confrontos. A resistência só 
diminuiu quando os carros de som das “centrais” co-
meçaram a se retirar por volta das 16 horas. Aqui é im-
portante destacar que a PM baleou o trabalhador apo-
sentado Carlos Geovani Cirilo durante os confrontos.

A Greve Geral do dia 28 de abril e o Ocupa Brasí-
lia do dia 24 de maio, não só explicitaram as contra-
dições entre as burocracias sindicais e as bases dos 
movimentos, mas também explicitaram a radicaliza-
ção das manifestações de massa e o limite do controle 
das “centrais” sob o conjunto da classe trabalhadora. 
Não por acaso essas cúpulas sindicais intensifica-
ram o boicote as lutas contra as Reformas a partir de 
duas ações: 1) lançaram a palavra de ordem “Diretas 
Já”, secundarizando as lutas contra as Reformas, e, 
2) abandonaram, na prática, a construção de um se-
gundo dia de Greve Geral. Por esses motivos a Greve 
Geral do último dia 30 de junho não teve a mesma 
expressão dos movimentos anteriores.

Sobre a Greve Geral do dia 30 de junho é impor-
tante ressaltar que as “centrais” sindicais, com exce-
ção da CSP-Conlutas, abandonaram sua construção. 
Depois da sua convocação tentaram, inclusive, con-
vertê-la num “dia de mobilizações”. Entretanto, mais 
uma vez as bases dos movimentos se articularam e 
lançaram no Rio de Janeiro uma plenária de cons-
trução da Greve Geral. Tal articulação pressionou as 
cúpulas sindicais que foram obrigadas a manter mi-
nimamente as mobilizações.

Aqui é importante destacar que apesar da oposição 
da CSP-Conlutas na plenária das “centrais”, ela não 
consegue superar suas próprias limitações. Como a 
CSP-Conlutas se burocratizou desde sua fundação 
em 2010, substituindo a CONLUTAS, deixou de 
fazer o trabalho de base e de oposição efetiva às bu-
rocracias sindicais e por isso continua sem capilari-
dade social para se converter numa força autônoma 
do movimento sindical. Por outro lado, sua concepção 
sindical burocrática a impede de romper com as de-
mais “centrais”.

Com se vê, de fato, as burocracias sindicais repre-
sentam um obstáculo à construção dos movimentos 
de resistência contra as Reformas. Seu grau de atre-
lamento à ordem burguesa é tão grande que foram 
incorporadas aos instrumentos de desarticulação das 
lutas populares. E infelizmente tiveram êxito, uma 
vez que, depois do boicote à Greve Geral, a Reforma 
Trabalhista foi aprovada no Senado sem que qualquer 
manifestação tivesse sido convocada.

4.2 O Rio de Janeiro como laboratório de 
experiência para o ajuste fiscal: resistência e 

burocratização

As reformas de ajuste fiscal que vêm sendo imple-
mentadas pelo governo Temer/PMDB desde o fim de 
2016, foram iniciadas no Rio de Janeiro que serviu de 
grande laboratório de experiência, tendo em vista sua 
crise iniciada no final de 2015 e o discurso do ajuste 
fiscal como remédio que ajudará a recuperar o estado. 

Nesse sentido, desde aquele momento já se ouvia por 
parte do ilegítimo6 governo Pezão que seria necessário 
aumentar a contribuição previdenciária dos servido-
res estaduais, assim como congelar salários, suspen-
der concursos e nomeações, etc. 

Nesse contexto, no final de 2015 foi convocada 
uma Plenária dos servidores estaduais para que se ini-
ciasse a organização da resistência frente aos ataques 
que já começavam, pois foi a partir de dezembro deste 
ano que os salários começaram a ser atrasados bem 
como o 13º salário. Essa plenária que era aberta a voz 
e voto a todos os servidores, logo foi esvaziada pelas 
burocracias sindicais, aparecendo em cena o MUS-
PE (Movimento Unificado dos Servidores Públicos 
do Estado)7. Esta entidade surgiu para controlar o 
movimento e impedir que aquela plenária crescesse 
e impulsionasse um movimento de base e de massas. 
Assim como no texto acima as centrais foram funda-
mentais para desmobilizar a luta a nível nacional, aqui 
o MUSPE foi de suma importância para a aprovação 
do ajuste fiscal do Governo Pezão.

O ano de 2016 começa com os salários atrasados 
e logo no início de março explode a greve da rede es-
tadual de educação, a maior greve das últimas duas 
décadas e logo depois a UERJ e Faetec também en-
tram em greve. Em função das burocracias sindicais 
de cada entidade todas estas greves foram derrotadas. 
No caso da rede estadual pequenas vitórias ocorre-
ram, muito mais em função das ocupações estudan-
tis, do que em função da aplicação de uma linha políti-
ca combativa do SEPE. A direção do sindicato em sua 
maioria não só optou pelas mesas de discussão com o 
governo, desgastando a base e enfraquecendo a gre-
ve, como também optou por não desgastar o MUS-
PE já que não tentou fazer com que este organizasse 
um movimento mais amplo de todos os servidores do 
Estado. Além disso, o SEPE traiu a categoria na de-
finição do modelo de reposição de aulas, aceitando a 
política da SEEDUC e prejudicando enormemente a 
categoria. Todas estas situações produziram um esva-
ziamento das assembleias desde o fim da greve até os 
dias atuais.

Somente no final de 2016 com a votação do ajuste 
na ALERJ foi que o MUSPE tentou organizar algo, 
com os atos na porta da “Casa do povo”. Tais atos pela 
sua radicalidade e resistência pôs em ascenso a luta 
de classes em nosso estado, embora tais atos tenham 
sido marcados por ambiguidades, como, por exemplo, 
a participação das forças de repressão (polícia, bom-
beiros) e que estes tenham tido papel de protagonis-
tas na resistência. Com todas as contradições que as 
mobilizações de dezembro de 2016 tiveram, a buro-
cracia sindical (MUSPE) demonstrou que quando é 
do seu interesse eles mobilizam. O resultado destas 
6  Ilegítimo, pois nas eleições de 2014 o governo pezão 

foi derrotado, uma vez que a maioria dos votos se 
destinou ao não voto (voto nulo, branco, abstenção do 
voto). http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/rj/
apuracao-votos.html

7  O MUSPE é uma entidade antiga, que congrega os 
principais dirigentes sindicais das instituições públicas 
do Estado. É uma entidade de cúpula e burocrática que 
se torna visível em alguns períodos da história da luta 
carioca.

manifestações foi o recuo do governo em votar as me-
didas de austeridade.

O ano de 2017 iniciou com uma grande mobili-
zação convocada pelo MUSPE e os trabalhadores da 
CEDAE contra a votação do ajuste fiscal e a privatiza-
ção da CEDAE. O dia 08 de fevereiro vai ficar marca-
do pela grande resistência dos trabalhadores frente às 
forças de repressão que protegiam a ALERJ. 

Entretanto, após esta grande resistência e os dis-
túrbios que destruíram o centro da cidade, o MUSPE 
mostrou toda a faceta de uma burocracia sindical: ini-
ciou a desmobilização da resistência, e fez um acordo 
com o governo (onde este não aumentaria para 22% a 
contribuição e sim 14%). O resultado: dia 24 de maio 
o governo Pezão aprovou as políticas de austeridade.

Portanto, a alternativa para a classe trabalhadora 
é a construção da Greve Geral a partir das bases dos 
movimentos sindicais, estudantis e populares, rom-
pendo com a plenária das “centrais” e com o MUSPE 
e seu caráter burocrático, que só reúne cúpulas sindi-
cais completamente afastadas das lutas sociais e com-
prometidas com a ordem. A iniciativa das plenárias de 
caráter de base e autônomas aponta para a possibi-
lidade dessa superação. Por isso, é fundamental (re)
construir o sindicalismo revolucionário.

4.3 Concepção sindical: Pela (re)construção 
do sindicalismo revolucionário

 As organizações da classe trabalhadora não 
surgiram atreladas a ordem burguesa. As organiza-
ções de trabalhadores e trabalhadoras foram criadas 
com autonomia em relação ao Estado, à burguesia e 
aos partidos políticos eleitorais.

 A Associação Internacional dos Trabalhado-
res, fundada na Europa em 1864 é a principal referên-
cia da organização da história da classe trabalhadora. 
A AIT reuniu uma pluralidade de organizações da 
classe trabalhadora, trade-unions, associações operá-
rias, sociedades de resistência, associações de ajuda 
mútua, cooperativas, uniões de trabalhadores, círcu-
los de educação e cultura proletárias, dentre outras. 
Da mesma forma que reuniu diferentes concepções 
do movimento operário da época: mutualistas indivi-
dualistas, mutualistas coletivistas, anarquistas, comu-
nistas, trande-unionistas, socialdemocratas.

É no conflito dessa diversidade de organizações 
e de concepções do movimento operário que encon-
tramos a gênese do sindicalismo revolucionário. Foi 
no Congresso da AIT de 1868 que as teses das con-
cepções coletivistas foram aprovadas e as bases do 
sindicalismo revolucionário foram lançadas. As con-
cepções coletivistas podem ser resumidas em três 
princípios: 1) a defesa da propriedade coletiva; 2) as 
organizações da classe trabalhadora são considera-
das o germe da sociedade futura; 3) a organização da 
sociedade socialista significa a livre federação das co-
munas e associações da classe trabalhadora. Ou seja, 
as concepções coletivistas materializaram a palavra de 
ordem: “A emancipação dos trabalhadores, será obra 
dos próprios trabalhadores”.

Portanto, pode-se afirmar que o sindicalismo re-
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volucionário, que historicamente se desenvolveu de-
pois da AIT no final do século XIX e início século XX, 
com a fundação da CGT francesa, CNT espanhola, 
IWW norte-americana, USI italiana, COB brasileira, 
FORA argentina, dentre outras, defende como prin-
cípios: 1) a revolução social, ou seja, a emancipação 
dos trabalhadores e trabalhadoras é o resultado das 
lutas das organizações sindicais e demais movimen-
tos da classe trabalhadora; 2) defender o socialismo é 
defender a propriedade coletiva; 3) o socialismo é a li-
vre federação das comunas e das associações da classe 
trabalhadora; 4) a greve geral é um instrumento para a 
emancipação da classe trabalhadora.

O Congresso da CGT, realizado em 1906 na ci-
dade francesa de Amiens, resumiu as tarefas dos sin-
dicatos revolucionários: primeiro preparar a emanci-
pação completa da classe trabalhadora, que só pode 
ser alcançada através da expropriação capitalista, e 
em segundo lugar, a defesa da greve geral como meio 
ação e por fim, considera os sindicatos, que hoje são 
responsáveis pela resistência, serão, no futuro, os res-
ponsáveis pela produção e pela distribuição da rique-
za, ou seja, a base da reorganização social.

Como se vê, a concepção do sindicalismo revo-
lucionário se opõe, por exemplo,  ao sindicalismo da 
CUT, que no seu congresso de 1986 aprovou que:

“A CUT considera que a definição de um projeto 
alternativo e a própria conquista do poder político são 
objetivos legítimos e fundamentais para a classe traba-
lhadora transformar a sociedade brasileira e eliminar 
as formas de exploração e opressão sobre os trabalha-
dores. No entanto, o instrumento fundamental de de-
finição do programa da classe e da estratégia política 
do poder são os partidos políticos que estiverem efeti-
vamente comprometidos com as aspirações históricas 
da classe trabalhadora” (Resoluções do II CONCUT, 
1986).

A diferença de concepção é nítida. Enquanto para 
o sindicalismo revolucionário é papel dos sindicatos 
a emancipação dos trabalhadores como obras dos 
próprios trabalhadores, o sindicalismo cutista define 
a conquista do poder político como uma tarefa dos 
partidos políticos comprometidos com a classe traba-
lhadora.

O princípio da ação direta é uma das explica-
ções dessa diferença. O sindicalismo revolucionário 
defende a ação direta, isto é, as ações autônomas e 
auto-organizadas dos trabalhadores e trabalhadoras, 
sem o intermédio de qualquer organismo externo 
às próprias organizações da classe, sejam partidos, 
órgãos do Estado, empresas capitalistas, igrejas, etc. 
Ao contrário dessa concepção, o sindicalismo cutis-
ta transfere para os partidos políticos a tarefa da luta 
pela conquista do poder político, ou seja, retira o pro-
tagonismo das organizações sindicais e subordina as 

próprias ações e lutas dos sindicatos aos interesses de 
partidos políticos pela conquista do poder.

Ao defender a bandeira “Eleições Diretas Já”, 
como a saída para a crise social e para impedir as Re-
formas do Governo Termer/PMDB, o sindicalismo 
cutista atualiza o princípio da subordinação das lutas 
sindicais aos interesses eleitorais pela conquista do 
poder. E os argumentos dos defensores dessa ban-
deira explicitam sua concepção em defesa da ordem 
e subordinação das lutas populares: primeiro argu-
mentam que somente um governo eleito pelas urnas 
teria legitimidade, ou seja, consideram legítimos os 
governos eleitos para o Estado burguês; em segundo 
lugar, argumentam que defendem as eleições porque 
o povo ainda não tem consciência para uma alternativa 
de tipo socialista, ou seja, o povo estaria sempre des-
preparado, sem consciência da sua própria condição e 
sem a direção do seu próprio destino.

Também é importante destacar que a pauta das 
“Eleições Diretas Já” é inócua, uma vez que é impos-
sível “conquistar o poder político” pela via eleitoral, 
isto é, sem destruir o sistema de exploração de do-
minação da sociedade burguesa patriarcal. A autori-
dade política do cargo da Presidência da República 
é tão somente a gestão executiva do Estado burguês 
patriarcal, é o atendimento dos interesses das classes 
dominantes, seja diretamente, seja via pacto de conci-
liação de classes. Portanto, a luta é pela emancipação 
da classe trabalhadora, pela construção do poder po-
pular. Socialismo ou barbárie!

 Portanto, a ação direta é a auto-organização 
da classe trabalhadora. São os trabalhadores e tra-
balhadoras assumindo os destinos de suas próprias 
lutas, negando os princípios da representatividade 
burguesa, bem como superando o voluntarismo e o 
espontaneísmo da propaganda pelo fato. Ou seja, a 
ação direta é a ação coletiva organizada pela classe tra-
balhadora inserida nas estratégias de luta e resistência 
contra o Estado e a burguesia.

Outra diferença fundamental do sindicalismo 
revolucionário é o papel atribuído à Greve Geral. As 
“centrais sindicais” burocratizadas, em geral, enten-
dem que a Greve Geral é um dia em que todos os tra-
balhadores e trabalhadoras ficariam em suas casas. A 
fala de uma dirigente da CUT numa das plenárias das 
“centrais” no Rio foi bem didática: “A greve geral dos 
nossos sonhos (sic) é o dia em que ninguém vai sair 
de casa”. Fica explícito, que as atuais burocracias sin-
dicais não têm qualquer compromisso com a Greve 
Geral histórica criada como estratégia privilegiada de 
luta do conjunto da classe trabalhadora contra o Esta-
do e a burguesia.

A Greve Geral, enquanto estratégia específica de 
luta foi debatida e aprovada no Congresso da AIT de 
1867, como estratégia de combater a guerra entre as 
nações imperialistas. Portanto, a insurreição da Co-

muna de Paris (1871) em oposição à Guerra Franco-
-prussiana foi a aplicação da estratégia da Greve Geral 
contra a guerra. A experiência da Comuna de Paris se 
tornou referência para as lutas internacionais da clas-
se trabalhadora e, por ocasião da organização do sindi-
calismo revolucionário no final do século XIX e início 
do século XX, a Greve Geral passou a ser entendida 
com a estratégia da luta insurrecional revolucionária, 
inclusive na luta internacional pela redução da jornada 
de trabalho.

As greves gerais foram deflagradas em todas as 
partes do mundo. Na Europa culminarão com a 
Revolução Russo de 1917, no contexto da Primeira 
Guerra Mundial, e também por todo o Continente 
Americano, incluindo a Greve Geral de 1917 no Brasil 
contra a carestia de vida e pela redução da jornada de 
trabalho. Durante a Greve Geral histórica de 1917 em 
São Paulo, as Ligas dos Bairros foram os centros da 
organização dos trabalhadores e trabalhadoras, tendo 
o Comitê de Defesa Proletária com o espaço de unifi-
cação das lutas e reivindicações. Atuaram, portanto, a 
exemplo das Comunas e dos Sovietes, em órgãos de 
contra poder, ou melhor, de poder popular.

Portanto, na luta contra as Reformas do Governo 
Temer/Pezão/PMDB, bem como a luta contra a supe-
rexploração de trabalhadores e trabalhadoras contra 
a máquina genocida do Estado burguês patriarcal, a 
estratégia tem que ser da Greve Geral Insurrecio-
nal, tendo como princípio a ação direta e construída 
pelas bases autônomas dos movimentos sociais, que 
por sua vez devem organizar espaços de contra poder, 
capazes de apontar para a ruptura com a ordem e a 
construção do poder popular: o socialismo.

4.4 Propostas de resolução: 
caminhos para a 

(re)construção do sindicalismo 
revolucionário:

Plano de lutas:

I. Greve Geral pela Base: a Greve Geral deve ser 
organizada a partir das bases dos movimentos sindi-
cais, estudantis e populares.

II. Organizar uma Plenária Autônoma Sindical, 
Estudantil e Popular, com o objetivo de articular os 
movimentos sociais pela base para a deflagração e or-
ganização da Greve Geral.

III. Participação da representação de base do SEPE, 
com aprovação em assembleia, nos espaços unitários 
das lutas gerais e construção da resistência contra as 
Reformas dos Governos Temer/Pezão/PMDB.

IV. Organizar Comitês de Mobilização nos locais 
de trabalho, formados por terceirizados, estudantes e 
servidores para organizar a resistência contra as polí-
ticas de austeridade.

V. Organização de Comitês de autodefesa.

Assinam essa tese:
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Filie-se 
ao Sepe


