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A ORC
A  Oposição  de  Resistência  Classista  – 

Educação/RJ  -  surgiu  a  partir  da  insatisfação  de 
trabalhadores, ativistas e militantes com o cenário 
nacional  sindical,  particularmente  o  Sindicato 
Estadual  dos  Profissionais  da  Educação (SEPE).  A 
oposição  surge  então  como  uma  organização  de 
trabalhadores por local de trabalho que se opõe não 
a  uma  diretoria  específica,  mas  ao  modelo 
majoritário de sindicalismo presente no país.

Esse modelo pode ser explicado da seguinte 
maneira:  o  sindicato  faz  apenas  pressões 
econômicas e politicamente apóia os partidos que 
representam  os  trabalhadores  no  parlamento.  Na 
medida em que se ganha mais espaço parlamentar, 
mais o sindicato se atrela a essa prática política e 
passa a pressionar parlamentares, para que esses 
pressionem os governos.

A ORC-Educação/RJ sabe que seu dasafio é 
muito  mais  sério  do  que  a  simples  conquista  de 
uma  direção  sindical.  Propõe,  portanto,  a 
construção de uma nova prática política, que livre 
as organizações dos trabalhadores do atrelamento 
às  correntes  e  partidos  políticos  e  conclama  os 
trabalhadores  da  educação  a  tomar  para  si  o 
protagonismo  político,  lutar  por  condições  de 
trabalho e estudo melhores. 

Romper definitivamente com essa prática de 
mendicância aos parlamentares, seja de que partido 
for.  Que os  sindicatos  sejam dos  trabalhadores  e 
não de partidos e correntes políticas.

Nota sobre a Assembleia 

As  duas  últimas  assembleias 
comprovaram  dois  pontos  essenciais:  1)  as 
estratégias e táticas equivocadas de luta; 2)  a 
influência  do  governismo  sobre  a  direção  do 
SEPE. 

Primeiro  a  direção  sindical  propôs 
novamente  um  índice  de  reajuste  salarial  de 
36%. Novamente abandona-se a luta pelo piso 
de  cinco  salários  e  rebaixa  a  negociação  da 
categoria. 

O segundo ponto é a adesão do SEPE ao 
calendário  da  governista  CNTE/CUT, 
demonstrando  mais  uma  vez  que  o  PT  não 
precisa  ser  maioria  na  direção  sindical  para 
impor  sua  política,  como  vem  fazendo  nos 
últimos tempos. Na última assembleia o MTL, na 
tentativa  de  se  diferenciar,  propôs  atos 
descentralizados,  entratanto  a  discussão  era 
mera retórica, uma vez que dia 14/03 o SEPE 
estará nas ruas no calendário de lutas rebaixado 
dos governistas da CUT/PT. Aliás esta postura já 
se mostrou um total desastre quando o mesmo 
PSTU fez a mesma aliança da CONLUTAS com a 
CUT, durante o início da crise mundial. 

Além  do  mais,  a  pauta  colocada  pelo 
governismo (Piso de R$ 1400,00, 10% PIB para 
o  PNE)  é  inconcebível,  rebaixada  demais.  É 
necessário  lutarmos  contra  o  PNE,  de  cunho 
neoliberal, e pelo piso de Cinco Salários Mínimos 
que é a luta histórica do SEPE, deixada de lado 
pela atual direção. 

Derrotar o PNE Neoliberal nas ruas! 

Somente a Ação Direta nos Trará a Vitória!!!
Pela Construção de um Sindicalismo Revolucionário!!!
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Análise da Greve de 2011 e sua Lição para o Futuro
O ano de 2011 ficará marcado na memória dos 
trabalhadores  da  educação  do  Rio  de  Janeiro. 
Infelizmente, essa marca não se deve somente às 
conquistas,  mas  o  quanto  de  oportunidades  se 
perdeu para fazer nossa luta avançar e levar a 
consistentes  vitórias  todos  os  trabalhadores  da 
educação.

A greve de 2011 entrou para história do 
nosso sindicato,  sobretudo pela reorientação 
levada  a  cabo  pela  base.  A  radicalização 
ocorrida a partir da ocupação da SEEDUC e do 
acampamento na Rua da Ajuda forçou o governo 
a começar a negociar, além de mostrar que novas 
formas  de  lutas  são  possíveis  de  serem 
realizadas.  Porém,  posturas  equivocadas  e 
recuadas, características dos setores majoritários 
da direção do SEPE (PSOL e PSTU), orientados 
politicamente  pelo  setor  minoriário(o  PT,  aliado 
de Sergio Cabral e do PMDB), frearam o avanço 
da luta; veja-se que a decisão de desocupar o 

prédio da SEEDUC foi amplamente defendida por 
tais setores, sob orientação parlamentar.

Não  podemos  negar  as  vitórias  obtidas, 
principalmente aquelas relativas aos funcionários 
administrativos  que  tiveram  conquistas  pelas 
quais se lutava há décadas. Mas essas vitórias só 
foram  possíveis  graças  ao  avanço  da  luta,  à 
pressão da categoria e ao entendimento de que 
só  o  fato  de  fazer  greve  (grevismo)  não 
representa  nenhuma  vitória.  Quando  podíamos 
seguir avançando, o colaboracionismo por parte 
da direção do SEPE, mais uma vez, impediu que 
ganhos reais pudessem ser obtidos para todos os 
trabalhadores da educação.

Na discussão sobre a saída da greve, nós 
da  ORC,  assim  como  vários  companheiros  de 
outros grupos da base, alertamos que não havia 
garantia  da  sanção  integral  do  texto  aprovado 
pela ALERJ por parte do governo do estado. O 
que  ocorreu  depois  só  mostrou  que  nossa 
avaliação  estava  correta,  já  que  alguns  pontos 
foram vetados  e  até  o  presente  momento  não 
foram apreciados pela referida casa legislativa. 

Por fim vale destacar a estratégia do SEPE 
de realização de greves isoladas ou setoriais. O 
SEPE é o sindicato responsável por organizar não 
apenas  a  rede  estadual  de  educação,  como 
também  as  demais  redes  municipais  que 
compõem o nosso Estado. É sabido que no ano 
passado  várias  redes  municipais  realizaram 
greves:  Caxias,  Niterói,  Cachoeiras  de  Macacu, 
etc. Nesse sentido, o SEPE poderia ter organizado 
uma  grande  greve  setorial  do  conjunto  da 
educação  do  Estado.  Entretanto,  se  preferiu  a 
realização de greves isoladas, como por exemplo 
a  greve  de Caxias  e  logo após  seu término,  a 
greve  do  Estado,  após  o  fim  desta  entrou  em 
greve a de Niterói. Tal prática produziu uma série 
de  derrotas.  As  realizações  de  greves  isoladas 
tendem  a  desmobilização  da  luta,  além  de 
reforçar  a  postura  colaboracionista  e 
parlamentarista  da  direção  do  sindicato 
(PT/PSOL/PSTU).

Dessa forma é necessário romper com as 
orientações  colaboracionistas  e  parlamentaristas 
substituindo  estas  pela  ação  direta  dos 
trabalhadores. É necessário também que se inicie 
a  organização  dos  trabalhadores  por  local  de 
trabalho, realizando discussões acerca de nossas 

Passeata em direção ao Palácio Guanabara.  Julho 2011



demandas e também questões centrais como a 
eleição para direção das escolas e para delegados 
de base. Somente nos organizando pela base é 
que conseguiremos vitórias em nossas lutas

Podemos  apontar  ainda  outras  derrotas 
sofridas  pela  categoria  devido  a  essa  postura 
recuada. Os animadores culturais e os servidores 
da  prefeitura  do  Rio  sofreram  na  metade  do 
segundo semestre um duro golpe. Os primeiros 
foram  demitidos  depois  de  tantos  anos  de 
trabalho.  Os  segundos  viram  ser  aprovado  na 
Câmara  dos  Vereadores  o  projeto  de  Lei  1005 
que retirou direitos e verbas da educação e da 
saúde. Nesse momento de embate, o que líamos 
no  site  do  sindicato  eram  orientações  que 
optavam por fazer barganha com parlamentares 
tais como:
“Em 2011, a greve realizada pelos profissionais  
da  Educação  do  Estado  contou  com  a 
participação efetiva dos Animadores Culturais. A  
pauta  de  reivindicações  da  greve  incluía  o  
cumprimento  da  lei  aprovada  na  ALERJ.  Em 
audiência  realizada  na  ALERJ  em  julho,  os 
deputados  da  base  do  governo se 
comprometeram  a  interceder  em  favor  dos  
Animadores  na  Ação  Civil  Pública  movida  pelo  
Ministério  Público.  A Procuradoria  da  ALERJ foi  
orientada  pelo  Deputado  Paulo  Mello  a  
manifestar-se no processo para garantir a defesa  
da  PEC  e  assim,  possibilitar  a  posse  dos  
Animadores  Culturais”  (Notas  do  dia  14/09/11 
intitulada  Nota  do  Sepe  sobre  a  situação  dos 
animadores culturais da rede estadual de ensino). 
(grifo nosso).

 “Esta  é  a  lista  dos  vereadores  que  
aprovaram o Projeto de Lei nº 1005 ontem, na  
Câmara de Vereadores do Rio. O Sepe conclama 
os  profissionais  de  educação  a  não  votarem  
nestes parlamentares em 2012, quando eles vão  

tentar  se  reeleger.”  (Nota  do  dia  14/09/11  
intitulada  “Saiba  quem são  os  vereadores  que  
votaram a favor do PL 1005; votaram contra o  
servidor municipal”).

A  luta  se  faz  na  rua,  no  ataque  aos 
desmandos dos governantes e sua corja  e não 
no parlamento. Já vínhamos alertando para isso. 
Achar  que  é  possível  sensibilizar  parlamentar 
para  obter  ganhos  é  uma  atitude 
colaboracionista,  já  que  não  vai  ao  cerne  do 
problema.

Será  que  é  tão  difícil  perceber  que  o 
parlamento não está ao lado dos trabalhadores, e 
que ameaçá-lo  com palavras de ordem do tipo 
“se  houver  aprovação  não  haverá  reeleição”  é 
uma atitude politicamente estúpida? Nossa luta 
não pode ser pautada por uma troca na qual, se 
os deputados ou vereadores votam contra nós, o 
sindicato orienta que ninguém vote nos mesmos 
na próxima eleição.

As  sucessivas  derrotas  sofridas  pelos 
profissionais  de  educação  são  consequência 
dessa  postura  recuada  e,  por  isso, 
colaboracionista  da  direção  do  SEPE,  que  não 
combate o executivo nos  diferentes  níveis,  que 
em última instância, é quem formula as políticas 
de  governo  e  as  envia  às  casas  legislativas  já 
sabendo quem é sua base aliada.

Será que o executivo fica preocupado ao 
ver  militantes  protestando  somente  no 
parlamento? Difícil achar que sim. A certeza que 
podemos  ter  é  que  quando  são  combatidos 
diretamente,  quando  ocupamos  seus  espaços, 
seus  prédios  e  nos  recusamos  a  sair  até  que 
sentem e negociem é que começam a perceber 
nossa disposição para a luta, e mesmo que não 
nos  respeitem  como  trabalhadores  que  somos, 
começam a ter medo de nós.

Os Caminhos da Privatização (do neoliberalismo) no 
Ensino Básico.  
O  que  é  um  política  social  neoliberal?     É 
impedir  o  igualitarismo  social  e  atender  um 
número  limitado  de  indivíduos  por  meios  de 
transferências  sociais,  individualizando cada  vez 
mais esta política, como por exemplo os Planos 
de Saúde.  

Na educação, este tipo de política ganhou 

força  no  ensino  superior  com  o  Programa  de 
bolsas  do  governo  Federal,  o  PROUNI,  para 
atender os empresários da educação. No ensino 
básico  tivemos  uma política  de  universalização 
sem  qualidade  do  ensino,  que  significou  o 
contínuo achatamento salarial dos trabalhadores 
da educação, principal das redes estaduais, e a 



precariedade da infraestrutura das escolas.
Na última década ganhou força, tanto na 

mídia  como  entre  os  gestores,  a  ideia 
meritocrática – Neoliberal. No Estado do Rio de 
Janeiro esta política foi adotada, definitivamente, 
no  segundo  governo  Sergio  Cabral 
(PMDB/PT/PSB/PDT/PP/PCdoB)  como  cópia  do 
fracassado  modelo  norte-americano 
implementado  na  década  de  90.  Este  modelo 
consistia em aferir a qualidade da escola por meio 
de provas que levaria a classificação das escolas. 
As  melhores  escolas  receberiam  mais 
investimentos  ou  realizariam  parcerias  com  a 
iniciativa privada. Entretanto, este modelo, como 
a própria gestora já reconheceu, piorou o sistema 
de ensino formando alunos treinados para realizar 
provas  e com o sucateamentos  da  maioria  das 
escolas,  sendo  um  pequeno  núcleo,  atendidos 
pelo dinheiro público e por parcerias. 

 Mesmo assim, o governo do Estado do Rio 
resolveu implementar esta política, também falida 
em São Paulo,  após  resultados  pífios  no  IDEB. 
Com isso adotou um indicador de desempenho, o 
IDERJ, com base nos resultado de avaliação,  o 
SAERJ, que pretende atrelar a remuneração dos 
trabalhadores  da  educação.  Implementou  com 
isso o currículo mínimo para controlar o conteúdo 
que  será  avaliado  pelo  SAERJ.  Com  isso, 
descumpre inclusive legislação federal.

Portanto,  a  intenção  do  Governo  não  é 
melhorar  a  educação,  é  melhorar  o  índice 
treinando  alunos  para  realização  de  provas  e 
poupar  recursos  econômicos,  por  isso  o 
arrocho salarial e o atrelamento de remunerações 
ao  SAERJ,  impedindo  uma  igualdade  entre  os 
trabalhadores da educação. 

A política do “puxadinho”

A  política  do  “puxadinho” do  governo 
estadual  permanece.  Adaptações  e  projetos 
pilotos de todas as partes.  Um desses projetos 
são parcerias com empresas privadas. O governo 
iniciou  experimentações  de  parceria  público-
privados nas seguintes escolas: o C. E. José Leite 
Lopes, através do Núcleo Avançado em Educação 
(NAVE),  na  Tijuca,  em  parceria  com  a  OI;  o 
Colégio  Estadual  Comendador  Valentim  dos 
Santos  Diniz,  através  do  Núcleo  Avançado  em 
Tecnologia  de  Alimentos  (NATA),  no  Colubandê 
em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, em 

parceria com o  Grupo Pão de Açúcar e o C.E. 
Erich  Walter  Heine,  em  Santa  Cruz,  bairro  da 
Zona Oeste da cidade do Rio,  em parceria com a 
Thyssenkrupp CSA, empresa privada da área de 
siderurgia.

Entretanto,  o  lançamento  do  Programa 
Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e 
Emprego (PRONATEC) pelo governo federal 
abriu  mais  uma  adaptação  na  educação 
estadual.  O  (PRONATEC)  concebido  pelo 
governo  federal  nos  moldes  do  PROUNI,  o 
programa de bolsa para estudar em Universidade 
Privada, tem como pilar fundamental a instituição 
de bolsa  de estudos em instituições  de ensino 
técnico (privada e pública) para alunos do ensino 
médio.  O  SISTEMA  S  será  uma  dos  mais 
beneficiados com bolsas.

Neste sentido,  a  Secretaria  de Educação 
do Rio de Janeiro apresentou 6783 bolsas pelo 
PRONATEC para alunos do Ensino Médio e um 
dos critérios de seleção é justamente o resultado 
do SAERJ.    

Os  cursos  em  sua  maioria  tem  como 
objetivo atender o mercado de trabalho no setor 
de  serviços  e  indústria  com  um  ensino 
minimamente  técnico-profissional  sem  resolver 
os  problemas  graves  da  educação  básica, 
fragmentando ainda mais a educação.  

A  educação  para  o  Governo  Estadual  e 
Federal  tem como objetivo  fundamental  atingir 
índices matemáticos, atender os empresários da 
educação   e  fornecer  alguma  mão-de-obra, 
passiva,  semi-qualificada  para  os  setores  mais 
necessitados da indústria e do setor de serviço 
neste  momento  de  expansão econômica.   Isto 
significa a retomada do ensino tecnicista, como 
já  demonstra  os  Centro  Vocacionais  Técnicos 
(CVT) vinculados a FAETEC. 

Todas as medidas tomadas são claramente 
neoliberais,  com  base  em bolsas  e  programas 
assistenciais,  e  arrocho  salarial  para  os 
servidores.  O  atual  falido  sistema  educacional 
estadual só tende a piorar com essas medidas. O 
governo procura ao mesmo tempo implementar 
uma  política  permanente  de  austeridade 
econômica, iniciada pelo governo FHC e Marcelo 
Allencar, e de alcance de índices com base em 
testes.   
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