
POR UM SEPE CLASSISTA E COMBATIVO! 
PELO RESPEITO À PLURALIDADE DE CONCEPÇÕES POLÍTICAS NO SEPE E 

PELO COMBATE AO GOVERNISMO E AO PÁRA-GOVERNISMO NO 
MOVIMENTO SINDICAL E POPULAR. 

 

Acreditamos que o Congresso de nosso Sindicato seja um momento importantíssimo 
para a construção de um movimento combativo capaz de garantir vitórias aos profissionais da 
educação e na luta contra as reformas neoliberais e contra o capitalismo. No entanto, 
constatamos que as posições mais combativas e classistas tendem a ser silenciadas porque 
trazem à tona questões que o conjunto das direções sindicais não querem debater. É lamentável 
a forma como vem sendo organizado o XII Congresso Ordinário do SEPE no que se refere ao 
desrespeito à pluralidade de posições políticas pelas forças que fazem parte da direção deste 
Sindicato.  

Nosso coletivo inscreveu uma tese intitulada AÇÃO DIRETA POR UM SEPE CLASSITA E 
COMBATIVO, no dia 05 de outubro de 2007, certificada através de documento emitido pela 
direção central como tese geral. Faltando apenas uma semana para o início do Congresso, os 
cadernos de teses gerais começaram a ser distribuídos pelas escolas. Os cadernos de teses 
específicas não circularam pelas escolas, havendo promessa de que seriam distribuídas durante 
o Congresso. Isso denota a irresponsabilidade e pouco empenho da comissão organizadora e 
das direções em realizar o debate das teses na base desta categoria. Soubemos que nossa tese 
não fora publicada no caderno de teses gerais sob a alegação de não ter abordado um dos 
pontos da pauta definidos para o Congresso, o que nos foi apenas relatado sem nenhuma 
documentação oficial. No dia 31 de outubro de 2007, apresentamos um recurso à comissão 
eleitoral e à direção central, o que também está devidamente documentado. Obtivemos a 
resposta de que uma decisão sobre o recurso só seria apresentada no dia 06 de novembro de 
2007, ou seja, um dia antes de iniciar o Congresso.  

Nossa tese propõe a construção de um sindicalismo classista, por isso não atrelado ao 
Estado e que condene de forma intransigente o corporativismo característico do movimento 
sindical como um todo. Propõem que o SEPE seja realmente um sindicato de base, por isso 
defendemos uma atualização de seu estatuto que prevê a existência dos conselheiros de base 
com mandato e assento nas instâncias de poder e deliberação política, como no conselho 
deliberativo unificado. Há um consenso de que o movimento dos profissionais da educação deve 
ser construído pela base, disso ninguém discorda, mas para a maioria é apenas retórica. O que 
propomos são ações concretas que viabilizem de fato a participação das bases nas instâncias de 
poder deste Sindicato.  

Nossa tese é a única que defende a filiação do SEPE à CONLUTAS. Somos militantes 
conlutistas comprometidos com a construção de uma entidade da classe trabalhadora capaz de 
frear as reformas neoliberais e reorganizar o proletariado na luta contra o capitalismo. A crítica 
que realizamos ao governismo e ao pára-governismo (este representado pelo Psol e PSTU) 
também é uma questão fundamental. Defendemos a ruptura imperativa com o governismo, isto 
é, com as entidades do movimento sindical-popular (CUT, UNE, CMS, etc) que atrelam o 
proletariado brasileiro ao governo Lula e, conseqüentemente, criam mecanismos orgânicos de 



colaboração de classe. As práticas de forças políticas como Psol e PSTU impõem limites à luta 
contra o governo e conseqüentemente fortalece o governismo.  

Por isso, não poderíamos deixar denunciar o processo de exclusão de nossa tese porque 
prejudica a categoria fazendo-a perder a oportunidade de democraticamente realizar uma 
discussão tão pertinente e apreciar uma tese que propõe a destruição do sindicalismo 
colaboracionista e corporativista pela ação direta como meio de fomento à luta contra o 
capitalismo.  

Por isso exigimos que nossa tese seja incorporada a programação. Conclamamos todos 
os delegados a defenderem a democracia interna do sindicato e garantir a livre expressão e luta 
de idéias.  

 

 

AÇÃO DIRETA POR UM SEPE 
CLASSITA E COMBATIVO1 

 

Tese ao XII Congresso Ordinário do SEPE (Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação do RJ), 2007 – 

apresentada pela Oposição Classista 

 

O XII Congresso Ordinário do Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio 
de Janeiro (SEPE) é um evento importantíssimo porque norteará politicamente os rumos deste 
Sindicato que tem historicamente grande relevância no cenário de lutas dos trabalhadores do 
Rio de Janeiro. Apresentamos a seguir um resumo de nossas posições que serão defendidas ao 
longo deste Congresso e que expressam de modo geral nossas críticas ao sindicalismo 
colaboracionista (pela qual o SEPE hoje é hegemonizado) e nossa intransigente defesa do 
sindicalismo classista e combativo.  

O SEPE, numericamente, se destaca por ser o maior sindicado do Estado do Rio de 
Janeiro e os profissionais de educação, professores, técnicos administrativos e pessoal de apoio, 
possuem uma história de lutas e grandes mobilizações. Apesar de sua história e de sua 
dimensão, a categoria não possui o mesmo poder de mobilização de anos atrás. O desânimo 
expresso nas salas de professores e nos corredores das escolas denuncia o estado de ânimo da 
maioria da categoria: descrença na luta coletiva e sindical. Não há dúvidas de que as poucas 
vitórias de movimentos grevistas e o endurecimento dos governos frente às reivindicações da 
categoria têm um efeito desmobilizador e faz parte da política de desmonte da educação pública 
imposta pelo modelo neoliberal. A burocratização e a omissão das direções do SEPE também 
contribuem de maneira determinante para a estagnação da categoria. O projeto de construção 
de uma categoria combativa que não recue na luta pela educação pública passou a estar a 

                                                           
1 Resumo da Tese. 



associado a interesses eleitorais. Essa não é a fórmula que garantiu e garante aos trabalhadores 
o atendimento de suas reivindicações. A saída não é esperar que parlamentares resolvam nossos 
problemas, porque não vão resolver. As direções apostam nisso porque querem eleger os 
candidatos de seus partidos. Para que o SEPE se transforme em um sindicato combativo e 
classista, é importante que adote a ação direta como estratégia de luta, construindo greves, atos 
de rua e ocupações e possa, assim, resgatar sua autonomia frente ao estado e aos governos.  

Desse modo, nossas principais reivindicações devem ser:  

• 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.  

• Fim dos contratos em todas as redes e realização imediata de concursos onde for 
necessário. 

• Turmas com limites de alunos (15 alunos para educação infantil, 20 para o ensino 
fundamental e 25 para o ensino médio). Melhores condições de trabalho e infra-
estrutura para as escolas (biblioteca, laboratórios, etc).  

• Eleições livres nas escolas e gestão democrática em todas as redes. 
• Pelo fim do vestibular e Livre Ingresso nas Universidades Publicas.  

Para tanto é necessário que adotemos ações que busquem fortalecer nossa solidariedade 
de classe e construir um movimento realmente combativo que nos garanta vitórias frente aos 
patrões e governos, tais como:  

• Criação de comissões permanentes de mobilização para realizar atividades mensais 
nas escolas como debates e seminários.  

• Realização de atos simultâneos de ocupação nas CRE?s e Coordenadorias de Educação. 
• Aumentar a participação dos funcionários e pessoal de apoio. Os núcleos devem 

produzir materiais e debates nas escolas cujo foco seja fomentar a participação destes. 
• Fortalecer a organização de base no SEPE., fomentando a realização de eleições para 

representantes de escolas, que integrarão o conselho de representantes que elegerá 
os delegados sindicais (conselheiros de base) com mandatos. A figura do delegado 
sindical é fundamental em nossa perspectiva e o estatuto do SEPE prevê sua existência 
e por isso deve ser atualizado em relação a esse ponto.  

• Realização de assembléias unificadas entre as redes municipais e a rede estadual de 
ensino. 

• Unificação das campanhas salariais dos servidores públicos estaduais através de 
assembléias de base unificadas, rumo a greve geral. 

• Filiação do SEPE à CONLUTAS na construção de um movimento de oposição ao 
neoliberalismo e ao capitalismo. Nossos delegados na CONLUTAS deverão ser eleitos 
nas assembléias da categoria e as propostas à Coordenação Estadual também devem 
ser debatidas e aprovadas pela base do SEPE. 

• Desfiliação o SEPE à CNTE.  

 

AVANTE A LUTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO! 

POR UM SEPE CLASSISTA E COMBATIVO! 


