
Construir os Comitês de Luta pela Educação Pública, aprovados 
na  assembleia  da  categoria,  para  Combater  as  péssimas 
condições de trabalho e ensino! Organizar a categoria! Seguir o 
exemplo d@s trabalhador@s da educação do Visconde de Cairu e 
Regional 3. 
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PELA CONSTRUÇÃO DO SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO!
SINDICALISMO DE AÇÃO DIRETA!

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.

Leia: 

SEPE e Categoria: Quem é Retrato de Quem (Págs. 2 e 3)

Plano de Metas = Privatização + Precarização + Discurso de Desqualificação do Trabalho Docente. 
(Pág. 4)



SEPE e Categoria: Quem é Retrato de Quem?
Ao nos questionarmos sobre o porquê da 

desmobilização  de  nossa  categoria  é  muito 
comum ouvirmos basicamente duas explicações: 
a categoria está como está por culpa do sindicato; 
ou o sindicato é reflexo da própria categoria. Para 
tentar  avançarmos  na  discussão  e  na  luta  é 
necessário ir além dessa postulação que mais se 
parece com a velha pergunta: quem veio primeiro, 
o ovo ou galinha? Para tanto, a análise deve se 
pautar  não  em  uma  relação  de  causa  e  efeito 
simplesmente, mas numa concepção dialética. 

Um importante elemento de análise deve 
ser não só o SEPE em si, mas o que aconteceu 
com o sindicalismo brasileiro, principalmente com 
a chegada do PT ao poder. Outro ponto no qual 
deveríamos nos debruçar é como essa conquista 
foi  recebida  pelos 
trabalhadores.

 O  PT  chega 
ao  poder  depois  de 
duas  décadas  de 
ação  sindical, 
popular  e 
parlamentar.  Teve 
um  contínuo 
aumento  eleitoral, 
conquistando 
importantes  cidades 
e  Estados,  como  o 
Rio Grande do Sul. A 
Central  Única  dos 
Trabalhadores 
(CUT) foi o principal instrumento de unificação dos 
trabalhadores  em  torno  da  proposta  do  PT  de 
melhoria  das  condições  de  vida  dos 
trabalhadores.  O  PT  e  os  movimentos  por  ele 
liderado  se  tornaram  a  principal  referência  de 
crítica do projeto neoliberal do governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB, PFL, PMDB). A crítica 
se  centrava  na  falta  de  crescimento  e 
desenvolvimento  econômico,  e  prometia  a 
formação de um grande mercado consumidor de 
massa. 

A  chegada do partido ao poder levou ao 
atrelamento da CUT ao governo, ao Estado e seu 
projeto  desenvolvimento  capitalista.  A 
degeneração  da  CUT,  assim  como  o  PT,  não 
aconteceu de uma hora para outra. Sua perda de 
combatividade, seu anticapitalismo e suas formas 
de  lutas  foram  sendo  modificadas  desde  1989, 
mas principalmente ao longo do governo FHC. É 

sintomático a divulgação em junho de 2002, antes 
da  eleição,  da  Carta  ao  Povo  Brasileiro  que 
consolida a conciliação com a classe dominante 
(industriais, financistas, agrícolas). 

Essa modificação nas estratégias de luta 
fortaleceu um modelo de sindicalismo de Estado, 
corporativista  e  pelego,  de  greves  pulverizadas, 
por categoria ou empresa,  como por exemplo a 
greve de um município  isolado,  assim como da 
rede  estadual.  Isso  é  uma  estratégia  utilizado 
pelos governistas (PT, PCdoB, PDT) fortalecendo 
o  modelo  de  sindicalismo  corporativista.  Prática 
essa que também afetou o SEPE. 

O mote  da  reta  final  da  campanha foi  a 
esperança  vencendo  o  medo.  Mas  logo  no 
primeiro ano de governo, 2003, o governo Lula faz 

uma  reforma  da 
previdência  que 
retira  direitos  dos 
servidores 
públicos  federais. 
Neste  contexto 
surge  a 
Coordenação 
Nacional de Lutas 
(CONLUTAS), que 
corretamente, 
puxa a resistência 
contra as medidas 
de  cunho 
neoliberal 
proposta  pelo 
governo  petista  e 

aceitas  pela  CUT.  Alguns  sindicatos  logo  se 
desfiliam  da  CUT,  principalmente  da  Educação 
federal, como ANDES e SINASEFE. Só em 2007 
o  SEPE  se  desfilia  da  CUT  mas  não  aponta 
nenhum outro caminho. Isso porque a CONLUTAS 
foi  majoritariamente  organizada  pelos  militantes 
do  PSTU,  enquanto  os  militantes  do  PSOL 
defendiam  Intersindical  (corrente  sindical  cujos 
militantes  representam  sindicatos  que  não  se 
desfiliaram da CUT, tendo inclusive integrantes na 
sua  Executiva  Nacional).  Para  manter  o  acordo 
partidário na direção do sindicato os militantes do 
PSTU não propuseram a filiação a CONLUTAS, 
não levaram de forma sincera a discussão à base 
da  categoria  para  que  esta  definisse 
democraticamente  os  rumos  a  serem  tomados. 
Também não se propôs a construir nada, uma vez 
que  não  havia  acordo  entre  as  correntes 
partidárias na direção sindical.

 

Centrais Sindicais colobaram na perda de direitos. 



A PRÁTICA SINDICAL DO SEPE. 

O  ano  de  2011  é  emblemático  para 
exemplificar estas estratégias, de greves parciais, 
impulsionados pelo PT e adotadas pelas diversas 
correntes  do  PSOL  e  PSTU  que  dirigem  o 
sindicato. 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.  Em 
2011 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.

Outro  ponto  importante  sobre  a  atual 
prática  política  é  que  o  sindicato  faz  apenas 
pressões  econômicas  e  politicamente  apoia  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.  Outro  ponto  importante,  a  direção  do 
SEPE está presente toda semana na comissão de 
educação  da  ALERJ,  mas  sequer  consegue 
manter um diálogo contínuo com a categoria. Ou 
seja,  construir  as  organizações  por  local  de 
trabalho. 

O SEPE hoje representa em seu grau mais 
extremo  esse  modelo  de  sindicato  de  Estado, 
tendo  inclusive  comemorado  sua  perda de 

liberdade  sindical  junto  ao  Ministro  do  Trabalho
quando  ganhou  a  carta  sindical,  que  marcou  a 
interferência  do  Estado  na  organização  dos 
trabalhadores. 

Os Trabalhadores da Educação. 

O fato é que passadas duas décadas de 
universalização  do  ensino  básico  no  país,  as 
condições  de  trabalho  e  os  salários  se 
deterioraram.  Este  fato  tem  que  ser  entendido 
dentro  da  atual  fase  do  capitalismo  que  está 
ancorada  na  intensificação  da  precarização  das 
condições do trabalho e da superexploração, com 
redução dos direitos e salário. 

A  redução  de  salários  e  direitos  está 
vinculada  à  política  neoliberal  de  redução  de 
gastos públicos do Estado com atividades diretas, 
sejam elas econômicas ou sociais, como saúde e 
educação.  A  este  processo  contínuo  de 
precarização das condições de trabalho soma-se 
um processo de burocratização e degeneração da 
prática sindical combinada com a acomodação de 
grande parcela da categoria. Seja pela adaptação 
à precarização, com trabalho em diversas escolas 
e cursinhos para complementar a renda, seja por 
ter  cansado  de  lutar  pela  escola  pública  de 
qualidade e por melhores condições de trabalho. 

Por  sua  vez,  os  novos  trabalhadores 
ingressam em uma carreira já precarizada e sem 
prática  de  luta  por  direitos,  muitas  vezes  se 
colocando  contra  a  ação  coletiva.  Já  estão 
adaptadas  a  realidade  da  precarização  e  o 
trabalho na rede pública passa a ser temporário e 
residual,  uma  vez  que  procura  outros  trabalhos 
para conseguir sobreviver.

Lutar pela destruição da estrutura sindical oficial! 

Estratégia Sindical da Ação Direta! 

Greves Inter categorias ou por ramos como práticas centrais. Campanhas salariais  
unificadas e vislumbrando à realização de uma greve geral nacional de massas.

Organização por Local de Trabalho!

Leia  o  texto:  Abaixo  o  Acordo  Coletivo  Especial  (ACE)  e  o  Sindicalismo  de  Estado  e 
Corporativista!  Construir  um  Sindicalismo  Revolucionário  com  Ação  Direta  dos 
Trabalhadores através das Oposições de Base!

O ACE é uma proposta do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (CUT) para flexibilizar as leis 
trabalhistas e com isso abre possibilidade de negociar os direitos dos trabalhadores. 



Plano de Metas = Privatização + Precarização + Discurso de Desqualificação do 
Trabalho Docente.

A rede pública de educação do Estado do 
Rio de Janeiro a cada dia que passa caminha a 
passos  largos  para  sua  morte.  Isso  se  dá  em 
função  dos  constantes  ataques  sofridos  pelos 
seguidos  governos  nos  últimos  anos.  No  atual 
momento,  os  ataques  são  consequência  da 
política neoliberal de Cabral e sua corja através do 
Plano de Metas.

O Plano de Metas como qualquer política 
de cunho neoliberal tem como objetivos principais 
a privatização e a precarização do sistema público 
e  do  trabalho  em 
geral. Em relação ao 
primeiro  objetivo, 
temos na educação o 
investimento  de 
determinadas 
instituições  privadas 
em  algumas  poucas 
escolas,  criando 
centros  de 
“excelência”  em 
detrimento  da 
maioria  das  escolas 
que  ficam 
abandonadas.  

Nesse 
sentido,  a 
precarização aparece 
na falta de condições materiais de trabalho para 
professores e de estudos para os alunos, falta de 
pessoal  de  apoio,  sem  contar  nas  questões 
estruturais da escola.

Além das questões mencionadas acima, o 
Plano  de  Metas  tem  objetivos  políticos-
pedagógicos  que  acabam  com  a  autonomia 
pedagógica,  como  o  Saerj  e  Saerjinho,  a 
obrigação de lançamento de notas no Conexão - 
um sistema que não funciona - e mesmo assim a 
confecção de diários de classe, a aplicação de um 

currículo mínimo que não é preparado a partir das 
necessidades  e  especificidades  de  cada  escola, 
pagamento de bonificação por metas, etc.

A relação entre o Currículo Mínimo, o Saerj 
e  a  política  de  bonificação  é  estreita.  A Seeduc 
instituiu  o  Currículo  Mínimo  de  forma  autoritária 
para cobrar no Saerj os conteúdos constantes do 
CM. A partir das notas obtidas no Saerj, as escolas 
que alcançarem maior pontuação recebem bônus 
na forma de   premiação. Portanto, o que   está 
colocado  nesta  política  é  que  basta  seguir  a 

cartilha da Secretaria e 
o  professor  terá  uma 
boa  remuneração. 
Acabando  com  a 
autonomia  do  trabalho 
docente,  essa 
famigerada  política 
ainda  culpa  o 
professorado  pelas 
péssimas condições da 
educação pública. 

Neste  contexto, 
a  organização  e  luta 
dos professores se faz 
mais  do  que 
necessária. Em relação 
à  luta  é  urgente  a 
deliberação  de  uma 

greve combativa por tempo indeterminado contra o 
Plano de Metas e a política neoliberal  em curso 
em nosso Estado, mas também em todo país.

Em  relação  à  organização,  e 
independentemente  da  greve,  é  necessário  a 
construção de comitês de mobilização por escola, 
junto aos alunos e pais na construção de uma luta 
efetiva  e  permanente  por  uma  educação  que 
atenda  aos  interesses  dos  filhos  da  classe 
trabalhadora.

NÃO SOMOS ENTREGADORES DO SABER, SOMOS DOCENTES!

NÃO À DESVALORIZAÇÃO DO PROFESSOR(A) E À DESTRUIÇÃO DA 
ESCOLA PÚBLICA! 

GREVE CONTRA O ATAQUE À EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO! 


	Leia o texto: Abaixo o Acordo Coletivo Especial (ACE) e o Sindicalismo de Estado e Corporativista! Construir um Sindicalismo Revolucionário com Ação Direta dos Trabalhadores através das Oposições de Base!

