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A greve na Rede 
Municipal do Rio

A Rede Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro que estava há 
19 anos sem realizar greve por 
tempo indeterminado defl agrou 
no dia 08/08 uma greve que en-
trará para a história da categoria.  
Após sucessivos atos e assem-
bleias com cerca de 10 mil pes-
soas, o prefeito Eduardo Paes e 
sua secretária Claudia 
Constin, acuados e pre-
ocupados com a força 
da mobilização dos tra-
balhadores da educação 
(com adesão de mais de 
80% ao movimento), 
resolveram anunciar 
em audiência, proposta 
para tentar encerrar o 
movimento, como fun-
damental: 1)  um ca-
lendário de reuniões do 
grupo de trabalho para 
elaboração do plano de 
carreira, assegurando 
a participação do sepe 
(mas sem garantir paridade); e 
2) um reajuste de 8% (de acordo 
com o plano de carreira que ainda 
não existe) e a garantia de origem 
dos professores nas escolas.  

Durante essa audiência, Paes 
defi ne na ata de negociação (di-
vulgada para a categoria) que “a 
referida proposta foi elaborada 
pela prefeitura com o objetivo de 
encerrar a greve após sua apro-
vação na assembleia na manhã 
do dia 26/08”. A direção do sepe 
prontamente obedeceu, anteci-
pando a assembléia já marcada 
pela categoria do dia 28/08 para 
a manhã do dia 26/08. Também  
postaram no site do sindicato uma 
avaliação de que tinham sido con-
quistados avanços na audiência 
com Paes. A direção então não 
só apostava, como defendeu a 
suspensão da greve do município 
do Rio, mas a categoria cansada 

de tanto abuso resolveu manter 
a greve e avançar, pressionando 
Paes para atender as reivindica-
ções que visam o fi m da política 
de meritocracia, que amplia as 
péssimas condições de trabalho, 
reforça a “aprovação automática” 
e adota políticas de privatização 
da educação com transferência de 
recursos públicos para iniciativa 
privada. A Colaboração da direção 

com o governo Paes fi cou clara e a 
categoria deu uma demonstração 
de fi rmeza e soube avaliar politi-
camente muito bem esses acon-
tecimentos.  

Depois de assembleias com 
derrotas acachapantes, parte da 
direção que defendia a saída, pas-
sou a sustentar um discurso de 
manutenção da greve. Foi o resul-
tado das ruas!

Por isso, não podemos sair da 
greve da rede municipal do Rio 
antes da publicação de fato do 
plano de carreira e o avanço nas 
pautas pedagógicas. Devemos 
exigir que a prefeitura antecipe a 
sua apresentação para que a ca-
tegoria possa então avaliar os ru-
mos da greve.

 Houve sim uma queda nos 
índices de adesão, mas nada que 
confi gurasse derrota. Mas o im-
portante é a análise do processo. 

O que desmobilizou a greve não 
foi o confronto com a Prefeitura de 
Paes, mas sim os posicionamentos 
retraídos e vacilantes da grande 
maioria da direção do sindicato. 
Daquela parcela da direção que é 
governista isso já era esperado, 
mas um posicionamento de qua-
se unanimidade da direção defen-
dendo o encerramento da greve 
no dia 26/08 (e a insistência nas 

assembléias seguintes) 
foi algo inaceitável! E os 
profi ssionais da educa-
ção do Município do RJ 
sentiram esse violento 
golpe!

A Rede Estadual
A Rede Estadual tam-

bém defl agrou sua gre-
ve no dia 08/08. Essa 
greve nasceu da grande 
indignação dos traba-
lhadores da educação 
com a situação vivida 
em seus locais de tra-
balho agravadas desde 

o início do ano. Nós da ORC de-
fendíamos incansavelmente a ne-
cessidade da greve já no primeiro 
semestre, para reverter os ata-
ques de Cabral com seu “Plano de 
Metas”. Infelizmente, a esmaga-
dora maioria da direção do Sepe 
se colocava contra nas assem-
bleias, argumentando que não era 
momento, sempre postergando 
de assembleia em assembleia e 
levando a luta à mera barganha 
parlamentar até a defl agração de 
08/08. 

Mesmo com a greve em curso 
há quase um mês, a direção não 
vem mobilizando de forma efeti-
va a categoria e usa como “argu-
mento” a greve da Rede Municipal 
do Rio.  Ao longo das negociações 
com a Secretaria Estadual de Edu-
cação, nada foi nos apresentado 
de concreto. Apenas promessas 
de possíveis “análises” e “estu-
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dos” a cerca de nossas reivindi-
cações. Cansada de promessas, a 
categoria que compareceu ao ato 
no dia 04/09 deu uma demonstra-
ção de combatividade ao ocupar 
por 12 horas o Centro Administra-
tivo onde funciona parte da See-
duc na Rua da Ajuda, enfrentando 
a polícia de Cabral.

 Isso aconteceu após diversas 
assembleias locais, conselhos de-
liberativos e até avaliações e pro-
postas nas assembleias gerais 
(mesmo onde o debate 
sempre é mais curto) 
apontarem para atos 
“contundentes” e radica-
lizados. Esse ato foi ape-
nas a aplicação dessa 
orientação. E o resulta-
do foi uma repercussão 
importante para o movi-
mento. Mas ainda temos 
muito que avançar!

 Somente com uma 
postura fi rme nas nego-
ciações, atos de rua e 
ocupações é que vamos 
conseguir acuar o gover-
no e fazer com que nos-
sas reivindicações sejam 
atendidas.

Não podemos nos 
afastar do sindicato! Ele 
é a arma da nossa categoria!

As ações da direção do Sepe 
em ambas as redes não são mera 
coincidência, mas resultado de 
uma orientação que submete a 
luta dos trabalhadores a interes-
ses eleitorais. Parte signifi cativa 

de diretores do sepe estão em 
partidos que compõem a base 
aliada de Paes e Cabral. Desses 
diretores não podemos esperar 
nada além do colaboracionismo. E 
mesmo os diretores que não estão 
vinculados aos governos fi cam em 
grande parte, como nessas greves 
de 2013, sendo “rebocados” pelos 
governistas defendendo uma po-
lítica que não benefi cia os traba-
lhadores. 

A ORC nesse cenário
Nós da Oposição de Resistên-

cia Classista acreditamos que so-
mente podemos avançar no en-
frentamento à política neoliberal 
imposta à educação se lutarmos 
exatamente contra quem a im-

põe. Isto signifi ca que devemos 
enfrentar o governo diretamente 
e não na lógica de se levar tudo 
ao legislativo, pois com isso aca-
bamos nos tornando platéia para 
deputados cujos partidos têm re-
presentantes na direção do Sepe e 
que colaboram para o estado atu-
al das coisas. Necessitamos de um 
Sepe combativo e classista, que 
se preocupe e se ocupe com sua 
base que está nas escolas todos 
os dias e que sabe bem o que tem 

enfrentado.
Não podemos jamais 

abandonar nosso sindi-
cato, mas devemos reo-
rientá-lo! 

Essa reorientação só 
vai ser possível no mo-
mento em que a cate-
goria se organizar em 
seu núcleos e regionais, 
considerando o sepe 
como um instrumento 
importante na luta por 
uma educação pública 
e de qualidade. É im-
portante unifi carmos as 
lutas entre todas as re-
des da educação, a frag-
mentação só nos enfra-
quece.  Somos uma só 
categoria! 

Devemos construir comitês de 
luta contra a meritocracia e incen-
tivar a representação por escola. 
Combater a burocracia e se orga-
nizar cada vez mais.  Isso já exis-
te, mas ainda precisamos ampliar 
muito essa atuação.

*Sábado, 14/09/2013 - 10h
*Local: UERJ / Campus Maracanã, 9º andar - RAV 94

Plenária da Oposição de 
Resistência Classista

Sindicalize-se! Lute!
O Sepe somos nós, nossa força e nossa voz!

Convida
:

Ocupação da SEEDUC na semana passada

- Avaliação das principais greves da educação do RJ em 2013  e suas relações 
com a revolta popular de Junho
- As propostas para a  organização da luta dos Trabalhadores da Educação no RJ


