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Um Novo Plano Nacional de Educação NÃO! 

Por um Plano Nacional de Luta dos Trabalhadores da 

Educação (PNLTE)! 
 

Aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, 

Professores(as), técnicos(as) e terceirizados(as), 

E aos estudantes. 

 

A tramitação do novo PNE (Lei nº 13.005/14) no Congresso durou quatro anos até sua aprovação 

definitiva em 25 de junho deste ano. Esta quantidade de tempo nos parece proporcional as ilusões geradas. 

Infelizmente, várias entidades que representam as direções dos movimentos sindicais, estudantis, populares, 

partidos e parlamentares em sua quase totalidade apresentaram à sociedade a falsa ideia de que a principal 

divergência do PNE era seu último ponto, a “Meta 20,” referente ao financiamento da educação: se seria 7% 

ou 10% do PIB, se este investimento seria “já”, em sete anos ou em dez, se seria somente à educação pública 

ou incluiria o setor privado. Ficaram quatro anos disputando um programa de Estado e não organizando a 

luta dos trabalhadores da educação! 

O texto final desta “disputa” do PNE determina que haverá “investimento público em educação 

pública”, o que segundo o ministro Henrique Paim significa envolver as “parcerias que o governo faz com 

setor privado”, devendo alcançar 7% do PIB no curso de cinco anos e no mínimo 10% ao fim do decênio. 

Quer dizer, toda esta “polêmica” foi uma verdadeira cortina de fumaça agradável aos demais interesses do 

novo PNE que se tornaram intocáveis devido uma falsa polarização propagandista. O resultado da política 

conciliatória e distracionista aceita pela campanha dos “10% do PIB” empunhada por setores populares foi 

comemorada pelo setor privado de ensino, sobretudo o Sistema “S” e as Faculdades/Universidade Privadas, 

cujo interesses já eram previsto nas metas anteriores: a expansão do acesso com base na privatização e 

sucateamento do ensino voltado a docilização dos estudantes para o mercado de trabalho precário. 

A ampla campanha plebiscitária pelos “10% do PIB já” envolveu forças políticas governistas e 

críticas ao governo. Todos ignoraram que uma parte considerável das metas e estratégias do novo PNE se 

tratava da consolidação da política educacional aplicada de forma fracionada na última década, 

laboratorialmente agrupada no chamado “PAC da educação”, o PDE 2007 (Plano de Desenvolvimento da 

Educação): No novo PNE, programas que privatizam recurso público, como FIES e PROUNI, 

permaneceram e foram estendidas ao ensino técnico a exemplo do PRONATEC, enriquecendo monetária e 

politicamente a burguesia nacional, a exemplo do Sistema “S”; outros programas com viés expansionista via 

redução do custo-aluno e ampliação da carga de trabalho, como REUNI, tiveram aprovada sua segunda 

versão ao ensino universitário e inaugurada ao ensino técnico e profissionalizante; as avaliações 

meritocráticas, como o ENADE, IDEB e PISA, foram reconsolidadas; o ensino à distância ressurge como 

alternativa publicitária aos rankings e como barateamento do acesso à educação etc. 

Sob o argumento de que é preciso uma política educacional “de Estado”, e não “volátil”, iludiram a 

sociedade com a suposta neutralidade deste Plano. Centraram fogo no alvo menos importante. Desde o 

início preferenciaram a discussão da quantidade de recursos e não do destino destes recursos. Não faz 

sentido pensar o “quanto” antes do “para que”: esta é a óbvia razão da meta sobre financiamento ser a última 

do PNE! Só tardiamente perceberam o erro, e avaliaram como “mal menor” a aprovação do PNE como está 

hoje, são co-responsáveis. Pois a insistência de entidades como CNTE e UNE requerendo a aprovação 

imediata do Plano, mesmo com adendos, e dos críticos ao governo, como ANEL e ANDES, reclamando 

incansavelmente... os “10%”: todos estes ecos ressoaram no mesmo sentido de aprovar a qualquer custo o 

PNE.  



Combater a precarização do trabalho e do ensino com a luta combativa 

A luta pelo PNE foi o encaminhamento da política governista da CUT-PT e CTB-PCdoB de 

formação de um plano de Estado para educação construído e legitimado com organizações sindicais e 

partidárias que se dizem anti-governistas. Os setores paragovernistas se restringiram tardiamente a críticas 

míopes e pontuais do Plano, como ampliar dinheiro público para o ensino público. O fato é que os setores 

paragovernistas apostaram na representação ou lobby parlamentar e na aprovação de um Plano dentro de um 

Congresso controlado pelo governismo e por forças políticas conservadoras. 

Por outro lado, a Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC), desde de 2011, tirou como linha 

política o combate integral ao PNE, tendo em vista que este se inseria dentro de um padrão neoliberal de 

desenvolvimento. Não iludir a sociedade sobre pretensas positividades do PNE e adotar o caminho da ação 

direta e mobilização pela base como método de luta foi a alternativa para a construção de pautas unificadas 

do setor de educação, o que garantiu experiências do poder de pressão e não a ilusória via eleitoral e 

parlamentar viciada da burguesia.  

 As organizações que compõem o Fórum de Oposições pela Base (FOB) – ORC, RECC e ACS, 

defendem a organização de um Plano Nacional de Luta dos Trabalhadores da Educação (PNLTE). Para 

enfrentar um Plano de educação Estatal decenal que atinge todos níveis e modalidades de ensino, das 

creches à pós-graduação, é preciso articular todas categorias da educação. A partir da ruptura com os 

modelos de organização e pautas corporativistas que conseguiremos passar da mera luta defensiva à ofensiva 

coletivista dos trabalhadores e estudantes.  

O Encontro Nacional de Educação ao propor a construção de um novo PNE, agora sobre a direção 

dos partidos da esquerda institucional que fazem oposição ao governo petista, repetem o mesmo erro. Assim 

como preferenciaram a luta abstrata por “recursos” dentro do PNE e baixaram a guarda para que suas metas 

ampliem a inserção do setor privado na educação, a reestruturação trabalhista pautado no produtivismo e na 

formação enxuta aos estudantes, novamente erram ao pretender tirar o foco da mobilização direta dos 

trabalhadores da educação para a disputa parlamentar de projetos governamentais. 

A luta por mais verbas para a educação se insere na disputa contra a burguesia pelo Fundo Público, 

que é a riqueza produzida pelos trabalhadores e arrecadada pelos Estado através de imposto. Assim, é uma 

luta encarniçada, embora indireta, contra a exploração e pelo avanço dos direitos coletivos na sociedade. 

Esta luta jamais será vitoriosa através das regras do Estado burguês, conservador, empresarial e repressor 

por essência. Portanto, aumentar a verba nacional para educação não resolve por si os problemas dos 

trabalhadores da educação, muito menos quando se limita a “luta parlamentar”. Neste sentido, devemos 

rechaçar a construção de um “outro PNE” a ser defendido por representantes de partidos políticos no 

congresso e servir de plataforma eleitoral aos partidos da esquerda institucional.  

O ponto fundamental é estabelecer um Plano Nacional de Luta por melhores condições de trabalho e 

ensino desse massivo e importante setor da classe trabalhadora. Nossa luta deve ser contra as medidas 

neoliberais de desenvolvimento e por melhores condições de trabalho, combatendo a perda salarial, a 

precarização do trabalho, a terceirização e o crescente processo de concentração do capital na educação. Não 

devemos separar as reivindicações dos modelos organizativos. 

Basta de criticar a base por seu economicismo e pretensa incapacidade de associação classista e luta 

combativa, pois estes mesmo críticos são aqueles que nas assembleias e congressos agem como 

“professores” do corporativismo e legalismo. É preciso apostar no protagonismo dos trabalhadores da 

educação, organizar uma plataforma comum de luta e através da ação direta impedir as reformas do ensino 

que tem retirado autonomia didática e precarizado cada vez as condições de ensino e trabalho.  

Precarização do Trabalho na Educação! 

O sistema capitalista tem nas crises uma de suas principais características. A partir da segunda 

metade do século XX, observamos a intensificação dessas turbulências econômicas, marcadas por uma 

ofensiva do Capital contra os trabalhadores a fim de manter seus ganhos. Tendo o Estado como aliado 



quando este impõe políticas de contenção de gastos nos serviços públicos, em especial na saúde e educação 

e de retirada de direitos trabalhistas, os capitalistas mantêm assim seus patamares de lucros subsidiados 

pelo Estado. 

É nesse contexto que o Estado brasileiro alinha-se às políticas neoliberais na década de 90. No setor 

educacional, haverá uma subordinação a certas diretrizes delineadas pelos “grandes senhores do mundo”, os 

organismos internacionais de financiamento, como Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD). Com relação a essas diretrizes, vem se configurando 

uma política privatista da educação pública marcada pela transferência de atividades meio e fim da educação 

às empresas privadas nacionais e multinacionais. O mercado de comercialização de livros didáticos, manuais 

e guias para professores, curso de capacitação profissional, ensino à distância e outros têm se mostrando 

bastante atrativos e lucrativos para a burguesia, sem contar a oferta do ensino em si em todos os seus níveis, 

que recebe subsídio e subvenção estatal (PROUNI, PRONATEC e outros).  

Neste sentido a burguesia da educação nacional e internacional tem pressionado e se beneficiado das 

políticas públicas governamentais de subvenção. Assim, foi o grupo Kroton se tornou um dos maiores do 

Estado. O PNE aprovado no congresso reforçou essa política, que ao mesmo tempo tem favorecido a 

concentração de capital no setor.  

Ainda é importante apontar que nesse contexto os profissionais da educação enquanto parte da classe 

trabalhadora vem sofrendo com um processo de super exploração, de intensificação do seu trabalho através 

de carga horária excessiva e da polivalência de atividades e de retirada de direitos trabalhistas. Como 

exemplos, podemos destacar a perda da aposentadoria integral e especial; a submissão à política de reajuste 

ao mínimo e a sua substituição por lógica de bonificação por produção e, por fim a sujeição à 

desestruturação ou perda de planos de cargos e salários. 

Diante do conjunto dessas ações, percebe-se que há um duplo processo de descentralização e 

centralização no âmbito das políticas nacionais de educação. Por um lado, observa-se certa descentralização 

de verbas, recursos e oferta de ensino, portanto administrativa e financeira, privatizações e outras. Mas por 

outro, a centralização da política pedagógica envolve ações como o estabelecimento de bases curriculares 

nacionais, de programas nacionais de adoção de livros didáticos, realização de exames e avaliações 

nacionais, etc. O último aspecto se refere basicamente as formas de mensurar a qualidade do ensino adotada 

pelo Estado brasileiro (indicadores educacionais), cuja centralidade encontra-se relacionada às avaliações 

externas por ele instituídas. Vamos nos ater ao último item já que ele denota os aspectos ideológicos da 

imposição dessa política neoliberal, analisando então como essas medidas estão estruturando a política 

educacional do Estado do Rio de Janeiro. 

 RJ: A pedagogia da avaliação visa esconder questões estruturais. 

No início de 2011, o atual secretário de educação, o economista Wilson Risolia, instituiu um sistema 

meritocrático 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 

condições de trabalho e de ensino no Estado do Rio de Janeiro.  

O pagamento da bonificação aos profissionais da educação depende do cumprimento do currículo 

mínimo de cada disciplina escolar, da participação dos alunos em todas as avaliações internas e externas, do 

lançamento das notas dos estudantes no sistema conexão educação e, por fim, do alcance de cada meta dos 

itens do Índice da Educação Básica do Rio de Janeiro (IDERJ).  O IDERJ é definido a partir do tempo 

médio de conclusão dos estudos e pelo grau de proficiência dos alunos em competências no final de cada 

nível de ensino (fundamental ou médio). A forma de medir a proficiência dos alunos é através do 

desempenho do Sistema de Avaliação do Ensino do Rio de Janeiro (SAERJ), prova elaborada por agente 

externo com base nos conteúdos dos currículos mínimos.  

Como a remuneração variável vincula-se ao fluxo dos alunos, portanto ao tempo de permanência 

para a conclusão do segmento do ensino do qual faz parte, e a proficiência em provas padronizadas e 



externas, essa política educacional incentiva à prática da aprovação em massa e restringe o processo de 

ensino-aprendizado ao treinamento dos alunos para bons resultados em avaliações. O objetivo da secretaria 

de educação é o de apenas melhorar a posição do Estado no Rio de Janeiro nos indicadores educacionais do 

Governo Federal, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e não o de enfrentar o 

problema da ausência da qualidade do ensino público e de massa.   

A imposição do SAERJ enquanto modelo de avaliação é parte de um processo que visa à perda da 

autonomia do trabalho docente, transformando os docentes em meros entregadores de conhecimento e 

saberes, previamente definido de forma centralizada. Essa avaliação não é assim pensada como um 

instrumento pedagógico do processo de ensino-aprendizado, podendo se tornar mecanismo fundamental de 

reflexão e crítica do próprio trabalho docente. Ela tem se configurando basicamente como uma forma de 

controle sobre a prática docente, retirando, portanto a autonomia do professor de selecionar os conteúdos 

mais adequados para serem ministrados aos alunos em razão das suas múltiplas identidades sociais e étnico-

raciais e das relações sociais estabelecidas a nível local. Limitando-se também as formas de avaliação a 

certo padrão que é o da prova, ou melhor, de um determinado tipo de prova, esse modelo de avaliação tem 

como estrutura a valorização e hierarquização de certos saberes e conhecimentos escolares e disciplinares, a 

partir da ênfase dada ao português e a matemática.   

A lógica priorizada é a da quantificação das habilidades e competências assimiladas pelo aluno, 

portanto, de cunho conteudista, subordinando a perspectiva de articulação entre conteúdos e realidade e a 

própria produção de conhecimento que envolveria uma avaliação qualitativa ou dissertativa.  

Por fim, o trabalho dos professores é intensificado, uma vez que são obrigados a destinar o tempo de 

aula e de planejamento a aplicar e correção das provas do SAERJ. A secretaria não visa apenas exercer um 

controle mais ferrenho sobre a prática docente, mas também estabelecer uma forma tanto de avaliação 

quanto de punição do docente, na medida em que visa associar a bonificação à inexistência de uma política 

de reajuste e de aumento salarial.  

Além disso, o foco da política educacional na avaliação e fluxo de alunos desconsidera outros 

aspectos estruturais que tem a ver com a maneira como as diferentes formas de desigualdades sociais 

(classe, étnico-racial e gênero) reverberam em desigualdades educacionais. Estamos então diante de um 

processo de des-sociologização da análise de um problema social – a crise do sistema público de educação. 

O discurso de desqualificação do trabalho docente e a política da bonificação. 

O sistema de remuneração variável, paga uma vez a cada ano ao servidor, traz consequências 

importantes à dinâmica das relações sociais e políticas estabelecidas no espaço escolar, intensificando as 

formas de controle social sobre o trabalho docente e sobre o processo de ensino-aprendizado.  

Daí reside a perversidade dessa política educacional, pois ela dissocia a crise da educação pública 

dos aspectos macrossociais, econômicos e políticos, culpabilizando os profissionais da educação. A melhoria 

da qualidade do ensino público exige o enfrentamento dos seus problemas estruturais, como, por exemplo, 

mais recursos e verbas públicas para melhoria da infraestrutura das escolas; uma política de valorização dos 

profissionais da educação através de salários e carreiras mais atrativas, bem como benefícios e condições de 

trabalho dignas; política irrestrita de assistência estudantil e condições de ensino e investimento em 

infraestrutura. 

A valorização da pedagogia do resultado e da avaliação e da lógica quantitativa como meio de avaliar 

qualidade de ensino precisa ser problematizada como parte de um processo de violência simbólica e da 

imposição de novas formas de dominação e de poder impostas pela estrutura do Estado aos diferentes 

sujeitos políticos e históricos, em especial aos trabalhadores e os seus filhos, principais usuários do sistema 

público de educação. Os indicadores não permitem uma análise consubstancial dos processos complexos de 

escolarização na sociedade brasileira, mostrando-se insuficientes para explicá-los, mas ainda assim são 

eleitos por diferentes governos como elementos estruturantes do discurso acerca da “crise do sistema público 

de educação”. Revelando então o jogo de forças pela imposição de um discurso sobre concepções de escola, 



sobre as causas do sucesso e fracasso escolar, sobre o papel e importância do trabalho docente e da gestão 

escolar, esse discurso impôs sentidos e significados a ações governamentais.  

A escola de qualidade é vista como aquela que consegue cumprir a missão institucional, ou seja, 

melhorar os indicadores da educação. Para isso, os gestores e profissionais devem se orientar por uma lógica 

empresarial a fim de alcançar metas bem delineadas e definidas, que passam por ações direcionadas para o 

bom desempenho em provas padronizadas e na diminuição do tempo de permanência dos alunos em cada 

nível de ensino, diminuindo a distorção idade-série.  

Com tudo isso, podemos concluir que o Plano de Metas é uma política de aprovações “automáticas”, 

perda de autonomia docente, falta de infraestrutura, fechamento de escolas, política de certificação, 

exigência das 4 horas de planejamento na escola, uso da violência policial nas escolas, dentre outras, as 

quais pioram as condições de trabalho e ensino-aprendizagem. Além de ampliar a exclusão dos filhos da 

classe trabalhadora ao acesso a uma educação pública e de qualidade com objetivo de mantê-los como mão-

de-obra super explorada e sem crítica. Qual objetivo? Economizar dinheiro com o serviço público, favorecer 

interesses privados e atingir índices de educação sem melhorar a qualidade do ensino e as condições de 

trabalho.  

A Precarização no Setor da Educação Pública Federal! 

Podemos dizer que os trabalhadores do serviço público vêm cumprindo um papel cada vez mais 

importante na economia capitalista. Se nas primeiras fases do desenvolvimento capitalista, o proletariado 

industrial era o setor dominante, o proletariado do setor de serviços e comércio tem crescido em número e 

importância  

Os trabalhadores assalariados do serviço público são parte da classe trabalhadora e por isso não se 

confundem com o Estado. Enquanto assalariados, são submetidos a pressões da exploração em geral. A 

contradição de classes é clara. Os trabalhadores do serviço público tem uma dupla contradição com o 

capital: a contradição enquanto assalariado e a contradição enquanto trabalhadores localizados em serviços 

coletivos que são alvo de apropriação privada.  

Comparado com os demais trabalhadores, os servidores públicos federais tem realmente salários 

muito superiores. Mas isso não muda sua condição de classe. Isso só prova que as demais categorias da 

classe trabalhadora vivem sob condições de superexploração. Mas existe também exploração no serviço 

público.  

 Dessa maneira, a precarização se manifesta estruturalmente por uma hierarquia de salários e 

investimentos, em que a área social do serviço público é precarizada e onde se localizam as menores 

remunerações. Essa precarização se dá também pelo processo de terceirização e pela expansão que é pouco 

pautada pelas necessidades coletivas e mais pela adequação aos objetivos estratégicos do Estado.  

 Assim, as políticas de precarização do trabalho e das instituições públicas não são um erro de um 

governo ou de outro. A política de reforma do Estado, igualmente, não é parte de um programa de governo. 

Elas são reflexos de uma política de Estado, que reflete as necessidades de acumulação capitalista em geral e 

a contradição de classes em particular dentro do serviço público. Por isso não faz sentido reivindicar uma 

política “de Estado”, a política de Estado é a política do capital monopolista.  

 O processo de reformas neoliberais e as políticas de desenvolvimento econômico estão centradas no 

ganho de capital. Essas políticas estratégicas amarram o orçamento público aos interesses do capital 

financeiro, industrial e agrário. Elas se refletem na política salarial para os servidores públicos e também nos 

gastos diferenciados com os diferentes setores, preterindo saúde e educação. 5  

 Atualmente, o orçamento da União é repartido em três grandes setores: as despesas improdutivas 

(com os cargos políticos, judiciários, defesa e burocracia); a transferência para o capital (através do 

pagamento da divida pública, que representa mais de 40% do orçamento da União) e as despesas sociais 

(política educacional, agrária, ambiental e etc.). O orçamento é quase todo empenhado com os ganhos do 

capital e com as despesas improdutivas  



 A ação sindical deve então saber se situar nessas contradições estruturais. Como o Estado centraliza e 

distribui recursos produzidos pela classe trabalhadora, a forma como ele aloca esses recursos é uma arena 

central para a disputa da ação sindical. Enquanto servidores públicos estamos no meio de uma disputa entre 

a apropriação capitalista dos recursos públicos (nacionais) X uso do orçamento da união em investimentos 

coletivos.  

 A função da ação sindical classista deve ser lutar por melhores condições econômicas para suas 

categorias, mas como parte da luta pela redistribuição da renda nacional entre capital e trabalho, e pelo 

predomínio dos interesses coletivos sobre os interesses privados no uso do orçamento da União. Uma luta 

econômica classista deve colocar então a conjugação dos ganhos econômicos setoriais (das categorias) com 

a luta pela redistribuição da renda nacional.  

Precarização do Trabalho e formas de discriminação  

 Essa condição estrutural faz com que haja uma hierarquia dos serviços públicos e consequentemente 

dos trabalhadores do serviço público, de maneira que os que trabalham em setores que não estão diretamente 

ligados ao capital financeiro e aos poderes judiciário e legislativo são os que recebem menores salários e 

estão no geral em condições mais precarizadas. A análise dos dados do MPOG nos permite ver isso.  

 Os dados abaixo mostram como as diferentes áreas do serviço público se apresentam na formação 

das categorias profissionais. As categorias da educação (base Fasubra, Sinasefe e ANDES‐SN) e 

saúde/previdência representam mais da metade do total dos Servidores Públicos Federais ativos. Os 

servidores da educação federal são 238 mil num total de 578 mil SPFs. Eles representam uma grande 

maioria. Depois, Saúde (98 mil) e Previdência (38 mil) são as bases mais representativas.  

 Ou seja, os trabalhadores das áreas sociais, justamente as que recebem menos investimento, são os 

mais representativas. Ao mesmo tempo, são aqueles que trabalham com setores estratégicos para os 

interesses coletivos dos trabalhadores. Depois, o Ministério da Fazenda e Justiça Federal representam as 

maiores bases, além de gerir processos socialmente estratégicos para o Estado (tributação e processos 

judiciais). Estas carreiras são também denominadas carreiras 6 típicas de Estado e já por este juízo de valor, 

sobrepõem‐se sobre as demais. Também é importante considerar que tais carreiras são consideradas na Lei 

nº 11.079, de 2004, que trata exatamente das Parcerias Público Privadas, demonstrando o interesse do 

Estado em ter um corpo de servidores para garantir a eficiência nos processos de transferência de riquezas 

do povo para o setor privado.  

 Aqui está uma contradição muito clara entre as áreas sociais (educação, saúde e previdência), com as 

áreas ministeriais, policiais e tributárias. O Estado e suas políticas neoliberais e intervencionistas 

historicamente priorizaram as áreas tributária e policial, do capital, em detrimento das áreas sociais.  

 Somando‐se a este tratamento diferenciado nas carreiras do serviço público federal acirram‐se os 

processos de precarização do trabalho nas carreiras com maior efetivo de pessoal. Esta precarização aparece 

sob diversas formas: a diferença entre temporários e permanentes; entre os ingressantes no antigo regime e 

no novo regime previdenciário; entre “jovens e antigos”; entre trabalhadores terceirizados pela CLT e 

servidores públicos; a discriminação de gênero e racial; o estigma que os trabalhadores manuais são vítimas 

dentro das instituições públicas, em especial as de ensino; e também a desigualdade regional. Essas 

contradições se manifestam de diferentes maneiras na organização sindical.  

 Nesse sentido, a precarização dos serviços públicos se confunde com a precarização da condição do 

trabalhador em áreas que não são consideradas estratégicas. Essa precarização tem uma forma geracional, 

sexual e étnico‐racial. A primeira contradição geracional aparece entre jovens e antigos no processo de 

trabalho e se institucionaliza na diferença entre ativos e aposentados. As diversas reformas da previdência 

tem operado com uma lógica simples: adiminuição dos salários dos aposentados e o aumento do tempo de 

serviço dos ativos, que é um item destacado desse processo de precarização.  

 Onde está o grande número de aposentados? Na educação federal são 91 mil aposentados e 29 mil 

pensionistas, já na Saúde são 90 mil aposentados e 40 mil pensionistas, as maiores bases dessas categorias 



no serviço público. Dessa forma, a divisão geracional entre ativos (que possuem uma política salarial), 

aposentados e destes entre si‐que dependendo da geração possuem um regime previdenciário específico: 1. 

ingressantes até 2003 – paridade e integralidade; 2. ingressantes pós 2003 – não paridade e 80% sobre os 

ativos; 3. ingressantes pós maio/2012 – teto INSS) só atende a um interesse: o de manter a apropriação 

privada e capitalista da renda nacional.  

 Os dados abaixo ajudam a perceber que na educação existe uma distribuição de gênero muito clara 

nas categorias, de maneira que a presença feminina é significativa. As mulheres representam quase 50% dos 

servidores ativos na educação federal e na Saúde quase 60% do total de ativos. Nos 27 órgãos da 

administração pública federal, as mulheres estão numa proporcionalidade igual ao dos homens ou são uma 

parcela expressiva das bases. Isso significa que 7um sindicalismo que não incorpora a discussão de gênero 

não reflete a realidade das categorias. É preciso levar em consideração a questão de gênero e como ela se 

vincula aos conflitos e contradições da categoria. A principal delas é que a mulher está ocupando mais 

espaço no trabalho e de forma mais precarizada.  

 Estas contradições tem se aprofundado com as diferentes reformas e políticas de governo. A política 

de “expansão” e “reforma” da educação tem seguido uma lógica privatizante e de subordinação ao capital. 

Os arranjos produtivos locais têm determinado a forma de concepção da política de “expansão” das 

universidades e da educação federal como um todo.   

A Conjuntura Atual e a Construção de um Plano Nacional de Luta dos Trabalhadores da Educação  

 O Ascenso das lutas no Brasil tem destaque para as lutas dos trabalhadores educação e saúde. Por 

isso é preciso mais do que nunca lançar a palavra de ordem de unificação das lutas dos trabalhadores da 

educação, não em torno de uma campanha para exigir mais recursos do PIB (pois este pode ser aplicado 

dentro da lógica capitalista, pública e privada), mas uma campanha para unificar uma categoria de 

trabalhadores de abrangência efetivamente nacional para melhorar os processos de trabalho e ensino 

combatendo a gestão da educação que procurar retirar a autonomia dos trabalhadores e formar uma força de 

trabalho dócil e pacífica.  

 Desde meados de 2013, no Levante Popular, as ruas do Brasil vivenciaram manifestações massivas e 

simultâneas por todo o país, em busca de uma causa comum: o da melhora dos serviços públicos. Tal 

fenômeno se transformou em catarse quando, em resposta à brutalidade policial, milhões foram às ruas e 

engrossaram o coro. Nesse sentido, influenciado por este movimento de lutas populares e o aumento do 

custo de vida e da precarização do trabalho, houve um ascenso das lutas no Brasil, com a eclosão de 

centenas de greves por todo o país. Neste bojo, destaquemos as greves da educação estadual e municipal do 

Rio de Janeiro.  

 Estas tiveram papeis fundamentais na continuidade das mobilizações de massa em outubro de 2013 

mantendo a perspectiva da ação direta como central o encaminhamento das lutas, e não mais a representação 

parlamentar. Essas lutas se construíram e se massificaram apesar das direções sindicais vinculadas aos 

partidos insititucionais, como PT, PCdoB, PSOL e PSTU.  

 Essas lutas influenciaram e inspiraram as lutas do primeiro semestre de 2014 que combateram a 

burocracia sindical controlada pelos partidos, como no caso dos garis, que obtiveram a vitória pois não se 

renderam ao legalismo que assola essas direções. Os trabalhadores da educação retomaram e fizeram 

importantes nas lutas do primeiro semestre de 2014. Apesar dos ataques ao direito de greve por parte dos 

governos e de a burocracia sindical (composta pelo governismo e paragovernismo) investir nas tentativas 

sucessivas de desmobilização da greve, a base da categoria se manteve combativa e disposta a arrancar suas 

vitórias. Tendo em vista a traição de 2013, uma vez que a prática política dos grupos que dirigem a educação 

tem como base o legalismo. Além disso, não tem confiança na ação dos próprios trabalhadores, uma vez que 

o não vem como trabalhadores cada vez mais proletários, sempre reafirmando o “conservadorismo” da 

categoria para justificar as ações.  

A Situação Atual das Lutas Sindicais do Setor da Educação: os SPF's 



A análise das lutas e greves dos SPF nas últimas décadas mostra alguns elementos importantes, sob 

diversos pontos de vista. Um primeiro, diz respeito ao aspecto estrutural: em trinta anos, foi somente na 

década de 2000, durante o governo Lula que o número de greves caiu pela metade, de sete greves por década 

para três greves em 10 anos no caso do ANDES‐SN. Uma situação similiar se dá com Sinasefe e Fasubra.  

Dessa maneira, é fundamental dimensionar o impacto desmobilizador do Governo do PT. Deve‐se 

salientar, num primeiro momento, que o governo petista deixou claro qual seria sua marca na relação com os 

trabalhadores ao instituir, como primeira investida, a reforma da previdência em 2003. Apesar dessa ação 

contra os direitos trabalhistas, nota‐se que a resposta do aparelho sindical não deu conta de satisfazer os 

anseios dos trabalhadores ao longo do governo Lula, em seus dois mandatos.  

Percebe‐se também que na história das lutas sindicais, a reivindicação das reposições salariais se deu 

paralelamente a reivindicação de plano de carreira. O PUCRCE (Plano Único de Classificação e Retribuição 

de Cargos e Empregos) foi conquistado entre as greves de 1985 e 1987. E foi uma conquista que se deu num 

quadro de greves gerais e lutas de diversas categorias, não sendo uma ação exclusiva de uma categoria ou 

outra. Mas essa “garantia institucional” foi sendo destruída ao longo da década neoliberal de 2000 pelos 

governos Lula e depois Dilma.  

Outro dado fundamental. Nessas lutas ocorreu também a reivindicação para estender os direitos 

trabalhistas dos estatutários aos do regime da CLT e vice‐versa, indicando uma luta contra a duplicidade de 

regimes dentro do processo de trabalho. O direito de greve no funcionalismo publico só foi garantido em 

1994 e isso significa que as greves foram feitas simultaneamente por reivindicações econômicas e políticas, 

que não foi o ponto de partida das greves, mas seu resultado.  

A greve de 2012 foi à única que teve como pauta, de forma explícita, o tema das condições de 

trabalho. Historicamente (pelo menos pelos dados levantados) esse tema não foi pautado ou não recebeu a 

centralidade na memória das greves, o que já seria sintomático.  

Do ponto de vista político, podemos ver a ausência da pauta de qualquer tema não‐corporativo. Além 

dos aumentos salariais os poucos itens foram a reivindicações de vagas para concurso publico e a defesa de 

“educação pública”. Ao mesmo tempo não se destaca nenhuma greve de solidariedade ou política 

propriamente dita. Além disso, a inexistência de greves durante os governos Lula (com exceção da greve 

contra a reforma da previdência, mostra que todas as demandas da categoria foram encaminhadas em mesas 

de diálogo com o governo, que diga‐se de passagem não atendeu nenhuma reivindicação do movimento.  

As três greves do ANDES‐SN sob o governo do PT não tiveram nenhuma reivindicação atendida e 

isso ao mesmo tempo em que se promoveram infrutíferas reuniões e grupos de trabalhos (GT´s). Esses 

dados, somados aos dados do SINASEFE e da FASUBRA, na década de 2000, podem ajudar bastante na 

compreensão do projeto estratégico (corporativista e social‐democrata) sobre a redução das ações grevistas e 

a restrição dos tipos de greve e reivindicações realizadas.  

É importante enfatizar que os maiores picos de duração das greves coincidiram com os momentos de 

aprofundamento do neoliberalismo no país, mediante reformas que visam a redução do Estado e a 

transferência de patrimônio público, e dos direitos trabalhistas, como fundos para o mercado financeiro. 

Naqueles momentos históricos isso se deu pela opção de sindicalismo reformista e social‐democrata 

praticado pelas direções sindicais, que fez dos movimentos paredistas verdadeiras plataformas para conferir 

visibilidade aos partidos políticos. Na prática a partidarização se traduz nas tentativas de uso da militância 

para as relações subalternas com a via parlamentar, que coloca grevistas de pires nas mãos nos corredores 

das casas legislativas, nos estertores finais de cada greve longa. 11  

Com isso, os sindicatos acabam fortalecendo o sistema partidário à custa da exaustão das categorias 

em luta, sem que as reivindicações sejam de fato atendidas. Igualmente, cresce a indignação nas bases e a 

descrença de que os sindicatos possam de fato representar os interesses dos trabalhadores e possibilitar 

ganhos reais no plano econômico e na concepção classista de lutas contra a opressão.  



No contraponto, o modelo de sindicato conservador e paternalista faz com que as direções 

interpretem que as bases delegam para o sindicato o papel de fazer a luta, justificando tal assertiva pelo 

número reduzido de participantes em assembleias, sem, no entanto fazer a autocrítica de que o 

burocracismo, o assembleísmo e as relações fisiológicas com os partidos políticos ajudam a afastar os 

filiados dos espaços de debate.  

Quando a mobilização convocada pelas direções sindicais é oportunista, com encaminhamento das 

ações para as disputas eleitorais dentro do sistema político burgues (por cargos de direção nas entidades, 

característico do modelo sindical reformista/conservador) percebe‐se claramente que há prejuízo na 

elaboração de linha política a partir de construção coletiva pelas bases. Disso surge a dificuldade em 

dialogar com as demandas mais imediatas de lutas contra a precarização das condições de trabalho e estudo, 

com impacto negativo na definição de objetivos, táticas e estratégias, levando à desmobilização e à 

perpetuação do modelo cupulista de representação política.Essas contradições ficam mais evidentes quando 

analisamos o funcionamento e a atuação das correntes dentro dos sindicatos. O Sinasefe, por exemplo, 

possui quatro coletivos internos: Sinasefe Para Lutar (SPL); Unidos pela Base (Unidos); Movimento Ética e 

Independência (MEI) e Movimento Inconfidentes (MI). O SPL é o principal coletivo, se tornou o majoritário 

a partir do Congresso Eleitoral de 2005 (tendo dois dos três coordenadores gerais do sindicato), aglutinando 

alguns setores combativos, romperam com a CUT a partir da 2003 e construiram a Conlutas. Hoje, a maioria 

dos seus militantes não possui militância orgânica em partidos, correntes As demais correntes misturam 

pragmatismo, conservadorismo mas existem alguns militantes combativos dispersos em suas bases. Apesar 

disso, estão muito mais no campo do governismo.A FASUBRA é composta por diferentes coletivos. A 

Frente Sindical BASE é composta por militantes da CSP‐Conlutas, MES e Independentes. O Vamos à 

Luta/VAL (C‐SOL, Intersindical e Independentes) e Unidos pra Lutar. Esses setores ligados de oposição ao 

Governo, não conseguem formular uma política de sindicalismo alternativo, ficam presos assim como as 

demais correntes nos outros sindicatos, a luta pela tomada da direção do sindicato nacional. Existem ainda 

duas correntes CSD e Tribo (com militantes ligadas a CUT e CTB), que demarcam um campo governista 

dentro da direção da entidade, sendo a maioria hoje na direção nacional. O ANDES por sua vez tem um 

campo organizado em torno da direção nacional (basicamente uma aliança entre o PSOL e PCB), que está 

reorganizando uma antiga corrente denominada “Andes Autônoma e Democrática”. O campo da oposição 

está também em processo de reorganização, e reúne independentes de diversas regiões numa frente 

conhecida como “Movimenta Andes”.  

Assim, dentro da política dos sindicatos, existem diferentes correntes (ANDES Autônoma e 

Democrática, Sinasefe para Lutar, Vamos à Luta e Tribo na FASUBRA dentre outras) que estão todas dentro 

de uma concepção social democrata e/ou conservadora. As correntes por mais que possam ter militantes 

sinceros e mesmo combativos, ficam presas ao pragmatismo e idealismo dos modelos conservador e 

social‐democrata de sindicalismo, reproduzindo um tipo de “parlamentarismo sindical” (em que o centro da 

luta da diferentes correntes é tomada a direção do sindicato, ou das instituições de ensino ou ainda o apoio a 

um partido ou coalizão na conquista do Estado), não assumindo assim uma política para a luta sindical de 

um ponto de vista classista e combativo.  

Ao mesmo tempo, temos uma organização sindical que não reflete as necessidades na luta. ANDES e 

FASUBRA são sindicatos separados, rachando a categoria na base. O Sinasefe unifica técnicos e docentes 

mas está separado das Universidades e assim também dificulta a organização das lutas dos trabalhadores da 

educação. Em todos os três sindicatos, predomina uma dinâmica corporativista, o pragmatismo mesmo a luta 

pelas instituições sobrepuja a luta classista. Logo, as forças políticas e correntes sindicais não assumem o 

problema da luta de classes e as estruturas dos sindicatos dificultam ainda mais ao fracionar e dividir as 

bases, favorecendo a burocratização e o afastamento da luta.  

As recentes manifestações populares, que tiveram clímax em junho de 2013, demonstraram a 

importância da mobilização permanente para garantia de respostas rápidas em momentos de levantes 

populares. Estes movimentos de massas sinalizam a força das manifestações e sua capacidade de fazer 

pressão nos espaços públicos no atendimento das pautas de interesse universal. No entanto, a atuação tardia 

de sindicatos e centrais sindicais, com seu caráter legalista, nacionalista e policialesco, quando de sua adesão 



aos atos públicos, mostrou que a degradação do aparelho sindical chegou ao máximo da sua adesão 

vergonhosa ao sistema dominante burguês, entrando em cena para refrear os ímpetos das massas. No 

surrealismo da traição, as centrais rifaram a integridade e segurança de populares e bases que lutaram na 

resistência à repressão policial. Em alguns casos até mesmo fazendo a delação de manifestantes em luta, do 

alto dos carros de som por “lideranças” ávidas por expressar seu componente fascista.  

Desta dura realidade se aprofunda a necessidade de auto‐organização dos trabalhadores e de uma 

política sindical classista e combativa. Promover à auto‐organização nos locais de trabalho e estudo é 

urgente para dar conta das tarefas históricas da luta de classes.  

Políticas, ações e reivindicações para uma Oposição Classista e Internacionalista  

Para traçar uma política sindical classista e internacionalista é preciso então ter certos acordos quanto 

à caracterização das contradições e problemas das categorias:  

1º) é preciso reconhecer a dualidade de classes que atravessa o processo de trabalho dentro do funcionalismo 

público (que não é diferente da dualidade de classes em qualquer empresa capitalista, a não ser que o patrão 

aparece “como” representante e gestor público);  

2º) é preciso reconhecer que essas contradições se manifestam a através de formas de política econômica, da 

luta pela apropriação dos recursos públicos, da qual a precarização de terminados serviços públicos e 

determinados conjuntos de trabalhadores, através de políticas liberais e intervencionistas é fundamental;  

3º) a forma de organização e a política das forças e correntes sindicais contribui para aprofundar a crise do 

sindicalismo, através de métodos de ação burocráticos, formas de organização de cima para baixo, sendo 

necessário um sindicalismo classista e internacionalista.  

Política de Organização para o Plano Nacional de Luta dos Trabalhadores da Educação 

O centro da estratégia é a ação direta de classe. A luta deve passar estrategicamente, apesar de não 

exclusivamente, pela greve. Mas a greve não deve ser somente defensiva, mas ofensiva. A nossa política é 

organizar não somente greves defensivas e reivindicativas (de direitos e salários), mas greves ofensivas e de 

solidariedade às lutas diversas, especialmente a greve geral; b) Organizar a ação direta de massas através de 

diferentes táticas de mobilização coletiva em escala geral e no local de trabalho. Dentro das greves, 

trabalharemos para construir comandos unificados inter‐categorias localmente e quando possível 

nacionalmente controlados pelas bases em luta.  

No sindicalismo conservador e social‐democrata as “políticas” são quase sempre pensadas como uma 

política a ser proposta para os empregadores. É como se a função do sindicato fosse dar assessoria ao Estado 

e aos patrões. No funcionalismo público isso faz com que os sindicatos se pensem como assessores de 

governos, secretarias e ministérios. Aqui recusamos esta concepção.  

A política das organizações sindicais e estudantis deve ser pensada para fazer a luta e para contribuir 

com as lutas sociais. Nesse sentido, a nossa política é de criar organismos unificados de mobilização que 

aglutinem todos os segmentos de trabalhadores (técnico‐administrativos e docentes, e das escolas e 

universidades) e estudantes.  

Política para as Lutas Econômicas e Políticas Específicas (dos trabalhadores da educação)  

A lutas das categorias (técnicos, professores e estudantes) são fundamentais para realizar a unidade 

inter‐categorias e a unidade com as lutas sociais. Nesse sentido, são tarefas fundamentais assumidas no 

PNLTE, como parte da sua tarefa anti‐capitalista, a luta contra:  

i) precarização das condições de trabalho e ensino; através da reivindicação de mais recursos para os 

serviços públicos e do controle direto da sua aplicação por fóruns democráticos de base e por jornadas de 

trabalho docente e pela redução da jornada de TA´s.  

ii) luta por reajustes salariais regulares para a categoria e para o salário mínimo  



iii) a luta contra a discriminação geracional, sexual e étnico‐racial, através da garantia de direitos 

previdenciários, salários (paridade de ativos e aposentados), e de diretos e condições para homens e 

mulheres na mesma ocupação (efetivos, contratados e terceirizados)  

iv) lutar contra violência sexual e racismo, através de campanhas de defesa das mulheres, sua organização 

para enfrentar a violência sexual. Lutar e organizar creches e assistência à mulher trabalhadora para auxiliar 

em sua participação sindical.  

v) lutar pela extensão dos direitos dos servidores públicos a todos os contratados e terceirizados nas IFEs, 

cumprimento dos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados e reintegração dessas funções no 

serviço público.  

vi) lutar pela carreira única para as Instituições Federais de Ensino como parte da reestruturação dos direitos 

trabalhistas e das carreiras no serviço público federal.  

vii) lutar por transporte dentro das universidades, mais linhas de transporte coletivo de acesso às 

universidades, lutar por infraestrutura de permanência (moradia e restaurantes universitários), por salas de 

aula com condições ambientais (luz, som e calor) que garantam a saúde do servidor e do estudante.  

Construir a Greve unificada da Educação! 

Assinam: Fórum de Oposições pela Base (FOB) – www.lutafob.wordpress.com 

Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC); Aliança Classista Sindical (ACS); Oposição de Resistência 

Classista (ORC); Comissão de Combate ao Assédio Moral e Criminalização dos Movimentos Sociais – 

DF/Entorno. 

 

O FOB convoca os trabalhadores em educação e estudantes classistas e combativos dos movimentos 

sindical, popular e estudantil a construírem pelas bases um Plano Nacional de Luta por uma educação à 

serviço da classe trabalhadora! 

 

 


