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Aliança Classista Sindical (ACS) é uma oposição sindical que organiza trabalhadores e trabalhadoras 

da educação pública federal, das bases do ANDES, SINASEFE e FASUBRA. A ACS é uma oposição 

inter-profissional e luta pelos direitos dos trabalhadores da educação e dos trabalhadores em geral. 

A ACS se organiza nacionalmente e em cada empresa (universidade, escola), através dos seus 

militantes. Ela está organizada em coletivos nas universidades e escolas de rede pública federal. A 

ACS é uma oposição que integra o Fórum de Oposições pela Base (FOB). 

Seu objetivo é organizar os trabalhadores a partir de uma perspectiva classista e 

internacionalista para realizar atividades de resistência ao capitalismo e de luta por melhores 

condições de trabalho e estudo, por uma educação pública universal e por direitos coletivos para o 

povo. Esta Plataforma apresenta a nossa caracterização da conjuntura e as políticas que nos 

organizamos para realizar, bem como os objetivos programáticos e estratégicos que assumimos. 

 

1 – Os problemas estruturais dos trabalhadores do serviço público e o lugar do sindicalismo da 

educação 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.  

O setor de comércio e serviços cresceu em quase todas as economias capitalistas, centrais e 

periféricas. Hoje esse setor aglutina grande parte da força de trabalho de diferentes países. Dessa 

maneira, o serviço público é marcado por dois tipos de relação. Existem os assalariados, que 

correspondem à grande maioria dos servidores de Estado. Existem os servidores de cargos eletivos 

do legislativo e executivo, do poder judiciário e cargos comissionados que participam do Estado na 

condição de exercício do poder. Graças a sua condição de capitalistas eles ocupam posições de 

mando, ou graças ao exercício contínuo de cargos de mando no Estado, conseguem ascender à 

condição,ou de pequena‐burguesia, ou de burguesia.  

Dessa maneira, existe uma dualidade dentro do serviço público em geral, e do serviço 

público federal em particular. Essa dualidade estrutural se expressa numa clara divisão de classes 

que, em parte, reflete as fases iniciais do desenvolvimento capitalista e em parte é produto das 

atuais contradições. De um lado uma camada de “trabalhadores improdutivos” composto por uma 

burguesia ou aristocracia, responsáveis pela gestão política e empresarial do Estado. Essa camada 
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corresponde hoje a uma aristocracia de servidores de alto escalão, do poder executivo, legislativo e 

judiciário e das forças armadas. De outro lado, a massa dos servidores públicos é composta por 

diferentes tipos de trabalhadores assalariados, com diferentes níveis salariais e de escolaridade, 

submetidos a diferentes tipos de exploração, superexploração e formas de discriminação.  

A crise mundial de 1973 provocou mudanças econômicas globais. Uma das principais foi o 

início do ciclo de reformas neoliberais do Estado e da reestruturação produtiva que ainda estão em 

curso. Esse processo é marcado pelas privatizações, pelas reformas previdenciária e trabalhista, 

precarização do trabalho e intensificação da exploração (através das formas de contratação 

precárias e políticas produtivistas que roubam o tempo de trabalho). No Brasil, esse processo vem 

sendo realizado desde o início dos anos 1990 e continua em curso.  

Dessa maneira, os trabalhadores do serviço público se veem entre dois apelos igualmente 

reacionários. O primeiro é o que tenta eliminar o reconhecimento de sua condição de trabalhador. 

O servidor público seria antes de tudo parte do Estado e não da classe trabalhadora.  

Assim, defender o serviço público como parte do crescimento do Estado e do “espaço 

público” é parte desse mito ,pois legitima os processos de retiradas de direitos e de precarização das 

condições de trabalho que acompanham a expansão, desonerando compensando assim as despesas 

de folha de pagamento com as novas contratações. O discurso de fortalecimento do serviço público 

a partir de novas contratações, todavia, configura tentativa de reforçar o mito de que o servidor 

publico não é trabalhador. Essa ilusão é também difundida através da idéia de que os servidores 

devem apoiar políticas de Estado e não políticas de Governo, como se uma política de “Estado” não 

fosse antipopular.  

Outro apelo é ver o servidor público como um “peso” ou mal à economia do país. Dessa 

maneira, ele faria parte de uma camada de trabalhadores “parasitária”. Daí a imagem negativa do 

servidor público como privilegiado e que não trabalha. O primeiro discurso estatista, o segundo 

discurso liberal, devem ser igualmente combatidos.  

Existe uma camada parasitária no serviço público? Sim. Essa corresponde à aristocracia 

gerencial e à burguesia, mas é uma minoria que está nos altos cargos dos diferentes poderes e 

empresas estatais. O liberalismo não elimina essa camada parasitária, pelo contrário, a alimenta. Os 

servidores públicos são estranhos à classe trabalhadora? Não. A grande massa está submetida a 

processos de exploração e dominação. Eles não se confundem com o Estado. O Estado, sendo 

agente do desenvolvimento capitalista, tenta criar a ilusão de que os servidores públicos são o 

Estado. Eles não são  

o Estado. Por isso as diferentes categorias de trabalhadores são sistematicamente sacrificadas em 

seus direitos político, trabalhistas, salários e condições de trabalho, mesmo quando o Estado está 
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em expansão.  

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.  

Quando analisamos os salários, podemos perceber que as faixas salariais mostram que 

grande parte dos servidores públicos federais encontra‐se nas faixas inferiores, abaixo de 2 salários 

mínimos do DIEESE (menos 5 mil reais). Os servidores que recebem mais de 7.500 reais 

correspondem a 32,5% do total de servidores do quadro, sendo os que recebem acima de 10. 500 

reais, a 16,8% do total de servidores. Os maiores salários são praticados no legislativo e na área de 

defesa.  

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.  
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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.  

 

2 –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 
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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 
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um 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.  

 

3 – A Expansão neoliberal e a precarização das IFES  

A precarização da Educação Federal não pode ser tratada como um simples descaso ou 

como um problema de gestão desta ou daquela administração. Trata‐se de uma política de 

rebaixamento da qualidade de ensino que, como todas que a antecederam, começou com a 

desestruturação da carreira docente e com a precarização das condições de trabalho. Ambas, 

conjugadas, só podem ter como consequência a também precarização das condições de estudo. Não 

por acaso, uma das duas pautas centrais da greve histórica de 2012 era justamente a reivindicação 

por melhores condições de trabalho.  

Essa pauta foi a que mais mobilizou os docentes dos chamados “campi de expansão”, nos 

quais estruturas muito aquém do necessário para garantir uma educação de qualidade foram 

disponibilizadas. Novos campi foram criados em todas as regiões do país, muitos deles no “meio do 

nada”, sem nenhum projeto de urbanização concomitante que garantisse o acesso dos docentes, 

técnicos e estudantes através de transporte coletivo, sem restaurantes universitários ou alojamento 

estudantil. A expansão precarizada se manifesta também no aumento acelerado e irresponsável de 

número de cursos e vagas, sem um investimento na estrutura física necessária.  

Essa precarização se manifesta em múltiplas dimensões, com situações que afetam 

igualmente servidores e estudantes. Com a expansão acelerada imposta pelo governo federal, um 

primeiro aspecto que pode ser abordado é o do transporte.  

Então no que se refere ao deslocamento das pessoas para os seus locais de trabalho e 

estudo, nem as IFES e nem o governo federal, tem respostas para dar. Políticas simples como um 

serviço de transportes orgânico em cada instituição, com valorização do servidor que trabalha como 

motorista, e uma frota moderna e em condições de circulação com segurança, seria suficiente para 

conferir qualidade de vida e melhores condições de aproveitamento acadêmico para estudantes e 

para a valorização dos servidores. Mas o objetivo da política educacional implementada não é este.  

À questão do transporte, agrega‐se a da segurança. O apelo por mais segurança nos campi 
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das IFES tem abrangência nacional, independente da região geográfica.  

A mesma política educacional que amplia em números o acesso ao Ensino Superior, não garante a 

permanência dos ingressantes e os índices de evasão, principalmente nos campi de expansão em 

função da grande precariedade, são altíssimos e podem chegar a 80% em alguns casos. Os desafios 

de permanência são intensos no que se refere à alimentação e a serviços básicos, como a 

disponibilidade de água potável. A insuficiência dos restaurantes universitários para atender à 

demanda e a quase sempre questionável qualidade da água disponível nos bebedouros figuram 

entre problemas que geram pautas de interesse comum entre servidores e estudantes. A ausência 

ou escassez de alojamentos estudantis é uma das maiores causas da evasão, já que o estudante 

pouco ou nenhum apoio recebe do Estado para permanecer na Universidade.  

O Estado, assim, garante o ingresso de parte da demanda por Ensino Superior, mas se exime 

de qualquer responsabilidade no que se refere à evasão, como se este fosse um fenômeno da esfera 

privada e, assim, o fracasso é transferido para o indivíduo e não relacionado à própria política 

educacional excludente que o fomenta.  

 

A situação de servidores e estudantes no atual estágio de desenvolvimento do ensino 

superior e básico, e suas relações com interesses mercadológicos, faz com que o produtivismo e a 

sedução por reconhecimento e obtenção de status na estrutura acadêmica sejam um apelo 

constante. A pressão por desenvolvimento de projetos e por publicações promove ansiedade, stress 

e síndromes diversas, responsáveis pelo adoecimento docente e causa de distúrbios psicológicos ou 

físicos também em técnicos e estudantes. As IFES em geral não possuem serviço orgânico de 

atendimento de saúde em seus campi, sobretudo aqueles de especialização nas diferentes áreas da 

medicina e da saúde pública. Raros são os programas voltados para a saúde mental dos 

trabalhadores e estudantes e ainda mais escassos os que buscam investigar e acompanhar as causas 

do adoecimento sistemático dos docentes. Em um ambiente competitivo e excludente, onde a 

preparação para o mercado é priorizada em detrimento de uma formação intelectual sólida e do 

desenvolvimento humano saudável, aumentam os casos de evasão estudantil por problemas 

psicológicos que impactam estes estudantes nas várias fases do curso.  

A face nefasta deste projeto político imposto pelo Estado se expressa também, claramente, 

na sua relação com o meio ambiente e no trato com todas as formas de vida. As IFES, por desvio 

político do sistema, acabam ficando imunes às instâncias fiscalizadoras do ambiente.  

Portanto, o quadro atual da precarização das IFES, em linhas gerais, é o seguinte: quadro de 

docentes insuficiente; condições das salas de aulas e laboratórios inadequadas; aumento da relação 

aluno X professor; sobrecarga de trabalho tanto sobre os docentes quanto sobre os técnico 



9 

 

administrativos; práticas de opressão, patrulhamento ideológico e assédio; adoecimento constante 

dos trabalhadores da educação e dos estudantes; altos índices de evasão escolar; não atendimento 

das demandas de assistência estudantil (como restaurantes universitários e alojamentos); ausência 

de políticas de apoio à mãe estudante a à mãe trabalhadora (praticamente não existem creches 

universitárias e quando existem, as vagas são insuficientes); insegurança generalizada nos campi; 

ausência de projetos de urbanização no interior e entorno dos novos campi; má gestão de resíduos 

poluentes; ausência de políticas voltadas para o bem‐estar animale de garantias dos direitos 

animais; ausência de uma rede de transporte coletivo de qualidade que dê conta da nova demanda 

que surge com a expansão.  

Assim, quando observamos a expansão da educação federal em termos absolutos ela pode 

ter ocorrido, mas dirigida pelos interesses empresariais e do capital. Porém, do ponto de vista 

relativo, esse crescimento não aconteceu, restando como único aspecto dos programas como o 

REUNI a política de interiorização e, mesmo assim, restrita e precarizada. Dessa maneira, é 

necessário problematizar a formação técnica e universitária e sua relação com os APL e a divisão do 

trabalho regional. O desenvolvimento das ciências sociais aplicadas, com formação direcionada para 

fornecer quadros à própria burocracia de Estado e uma formação de produtores (nas áreas 

tecnológica e superior) voltada para a indústria, tem sido os seus traços dominantes.  

Mais uma vez, é necessário reiterar: o estado de precarização das IFES não é consequência 

de um descaso. Pelo contrário, é resultado de uma política muito bem planejada por parte do 

Estado, que amplia o acesso ao ensino superior ao mesmo tempo que rebaixa a sua qualidade, 

atendendo interesses empresariais e financeiros. Essa é uma relação não aleatória, mas necessária, 

em todos os projetos neoliberais para educação, e em especial aos voltados para países periféricos, 

exemplarmente para os voltados à América Latina e que tem o Banco Mundial como sujeito ativo no 

seu planejamento e execução.  

 
II – O modelo de organização fragmentado, estatal e corporativista e suas limitações  

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 
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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.  
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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 
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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.  

 
III – 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:  
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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.  

A política sindical classista e internacionalista deve apresentar soluções práticas diferentes. 

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. A ação sindical deve então 

saber se situar nessas contradições estruturais. Mas enquanto servidores públicos estão no meio de 

uma disputa entre a apropriação governamental e privada dos recursos públicos (nacionais)X uso 

efetivo dos recursos para o bem coletivo dos trabalhadores.  

Nesse sentido, a luta específica das categorias do serviço público deve ser entendida como 

parte da luta pela redistribuição da renda nacional. Isso significa que não basta lutar carreira e 

salários. É preciso lutar contra a precarização das condições de trabalho e estudo e para determinar 

os objetivos aos quais às instituições públicas estão atendendo. Ao mesmo tempo, não basta 

levantar bandeiras salariais e de condição de trabalho de uma categoria, é preciso unificar as lutas 

sempre dentro do mesmo universo e coordenar as lutas de forma geral no âmbito do serviço público 

e do sindicalismo e movimento social em geral.  

Além disso, a oposição assume como tarefas a articulação com lutas de outras categorias, 

associações e movimentos sociais que estejam reivindicando salários, distribuição de renda e 

realizando o combate à discriminação. Essa articulação com outras categorias em luta é uma tarefa 

essencial da oposição, categorias como movimento estudantil e as categorias envolvidas em lutas 

anti‐capitalistas e anti‐discriminatóirias sob qualquer forma.  

Assim, mantendo a luta específica da categoria de forma unificada às lutas dos demais 

trabalhadores estamos cumprindo nosso papel classista de combater à apropriação privada dos 

recursos públicos. Ao articular e apoiar as luta sociais estamos indiretamente contribuindo para que 

outras categorias realizem conquistas econômicas e políticas. A função da ação sindical classista e 

internacionalista deve ser lutar por melhores condições econômicas para suas categorias, mas como 
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parte da luta pela redistribuição da renda nacional entre capital e trabalho, entre público e privado. 

Uma luta econômica classista deve colocar então a conjugação dos ganhos econômicos setoriais 

(das categorias) com a luta pela redistribuição da renda nacional.  

Por isso todas as políticas sindicais devem se reestruturadas para realizar objetivos e formas 

de ação de acordo com essa orientação.  

 
Política de Organização Sindical  

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. 

Nossa política sindical visa também garantir a autonomia das categorias e poder sobre suas 

organizações e a luta como meio de conquistas.  

Nos sindicalismo e 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.  

Nossa política de organização sindical é pensada para fazer a luta e para contribuir com as 

lutas sociais. Nesse sentido, temos três eixos fundamentais dentro da política de organização 

sindical: 1) a unidade inter‐categorias; 2) a relação com as bases; 3) a relação com os sindicatos e 

coalizões políticas. A política de organização sindical começa com a estrutura da oposição. A 

oposição organiza docentes e técnico‐administrativos de todas as instituições de ensino federal 

(universidades e escolas). 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) Essa unidade inter‐categorias é tarefa essencial da luta 

contra o corporativismo. Se as categorias seguem uma lógica corporativista, a oposição deve manter 

sua política classista e sua função geral.  

A política de relação com bases. A oposição irá sempre defender o poder das assembléias de 



15 

 

base, aauto‐organização no local de trabalho e o controle sobre os representantes. A 

auto‐organização por local de trabalho e estudo é a etapa necessária para a qualificação do debate e 

para a participação politizada nos espaços do sindicato, promovendo, a partir das bases, a 

democracia sindical. As estruturas dos sindicatos são deficientes, pois não dão o devido peso nessa 

ligação. Deve‐se contrapor todos os desvios que se cristalizaram nos sindicatos na história de 

reformismo/colaboracionismo das direções sindicais das categorias da educação federal. Isto se faz 

através pela política de permanente realização das assembléias de base, pelo incentivo a 

participação das bases em todas esferas de elaboração e decisão das categorias (GT´s, direções 

sindicais, assembléias e plenárias nacionais e etc.). A eleição de delegados sindicais de base é outra 

tarefa fundamental, bem como a realização de reuniões por locais de trabalho.  

Outro aspecto do sindicalismo conservador e social‐democrata é que atribui ao sindicato o 

papel de trampolim para cargos de direção dentro das instituições, reproduzindo a luta “pela 

conquista do Estado” em escala micro. A oposição reconhece que somente a ação direta de classe 

obtém transformações e irá combater as tentativas de usar as organizações sindicais como força de 

apoio de direções de instituições, governos e partidos políticos. Isso se expressa dentro dos 

sindicatos pela forma autoritária como militantes atropelam as instancias decisórias das categorias, 

desrespeitando decisões e instancias para tentar fazer valer as posições partidárias. Reconhecemos 

o direito de liberdade de organização e filiação política, mas defendemos que as instancias das 

categorias devem ser respeitadas em seu poder soberano, e iremos combater as tentativas de burlar 

ou castrar essa soberania, seja através da tutela do Estado, seja pelas manobras de coalizões e 

organizações partidárias.  

Isto de certo quebra o modelo de organização focado na disputa por cargos, pois concentra 

a força do sindicato na definição de linha política que dê concretude à luta, com reais possibilidades 

de conquistas para as categorias mobilizadas. Por isso, nosso principal método e estratégia é ação 

direta de classe.  

Atualmente todas as centrais sindicais estão controladas pelo Estado e subordinadas às 

coalizões partidárias que atacam os interesses dos trabalhadores, iremos combater à subordinação 

dos sindicatos às centrais como forma de atrelamento ao Estado e ao capital. Dessa maneira, as 

centrais sindicais são parte do núcleo de poder interventor e burocratizante, e devem ser 

combatidas.  

Por isso iremos defender a autonomia dos sindicatos frentes as centrais, até a construção de 

uma confederação classista de trabalhadores. E defenderemos também a total autonomia frente ao 

Estado, a governos e coalizões partidárias.  
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Política para as Lutas Econômicas e Políticas Específicas (dos trabalhadores da educação)  

A lutas das categorias são fundamentais para realizar a unidade inter‐categorias e a unidade 

com as lutas sociais. Nesse sentido, são tarefas fundamentais assumidas pela oposição, 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 que contemples atividades de pesquisa‐ensino (hoje só se contabiliza 

as horas em sala de aula) 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.  

As lutas salariais e específicas das categorias podem ser uma importante contribuição para a 

luta geral da classe, De forma direta, as lutas salariais atendem aos interesses corporativos. Mas se 

elas estão combinadas com reivindicações de condições de trabalho e contra a forma de aplicação 

dos recursos e discriminação dentro das instituições, elas atendem interesses universais da classe 

trabalhadora. Por isso, a política as lutas específicas não pode ser menosprezada, nem pautada na 

lógica do mal menor (qualquer ganho é uma vitória).  

E uma fundamental ter reivindicações concretas que possam aglutinar os trabalhadores para 
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a luta.  

 

Políticas Setoriais (educacional, socioambiental, rural, urbana e etnico‐racial)  

As lutas dos trabalhadores assumem inúmeras formas. O levante popular de 2013 no Brasil e 

diversos outros conflitos mostraram como a questão urbana, rural, socioambiental e étnico‐racial 

tem um lugar central no atual momento de desenvolvimento do capitalismo. Ao mesmo tempo, 

grande número de sindicatos e direções sindicais não somente não participam dessas lutas, como 

ajudam o Estado à combater e deslegitimar essa formas.  

Por isso, é fundamental que uma oposição classista e internacionalista estimule a 

participação dos sindicatos nessas lutas a partir da base. Uma política educacional, socioambiental 

(urbana e rural) e étnico‐racial é fundamental. Essa política é realizada por meio do:  

1) apoio e participação ativa nas lutas estudantis dentro e fora das universidades e das lutas 

dos servidores da educação dos estados e municípios contra a precarização, exploração e 

discriminação;  

2) apoio e participação ativa nas lutas por educação, transporte e saúde pública, através de 

diferentes espaços de mobilização  

3) apoio e participação ativa nas lutas socioambientais (de povos indígenas, camponeses e 

tradicionais) por terra, recursos naturais e direitos de existência  

4) apoio e participação ativa às lutas por moradia e contra à discriminação étnico‐racial.  

5) Apoio ao combate à opressão em todas as suas formas, ao combate ao assédio moral e as 

restrições a liberdade de expressão nos locais de trabalho e estudo. 

 

Essa política será realizada por meio da atividade militante de solidariedade e unificação das 

lutas sindicais com as demais lutas sociais. É fundamental que o sindicalismo se coloque dentro das 

lutas sociais, cumprindo o papel de defender as reivindicações universalizantes da classe 

trabalhadora. Por isso nossa política se traduz em um programa de reivindicações específicas, 

antidiscriminatórias e gerais de classe que nortearão nossa atuação. Essas pautas serão defendidas 

nos fóruns nacionais e locais, e também objeto de mobilização em escala geral e local.  
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Reivindicações Econômicas e Políticas Específicas  

1 Reajuste salarial anual de acordo com a inflação do DIEESE para as categorias do SPF e para 
o salário mínimo e reposição de perdas inflacionárias acumuladas;  
2 Revogação do FUNPRESP e instituição de um regime previdenciário único para os servidores 
que presente a paridade e integralidade salarial.  
3 Abertura das contas das universidades, dos contratos com empreiteiras e empresas 
privadas, criação de Comitês de Controle Popular sobre os Recursos da Universidade  
4 Normatização da carga horária docente de 8 horas em sala de aula, 16 de 
pesquisa/extensão, 12 planejamento/atividades administrativas em todas as universidades do Brasil 
e nas escolas federais 12 de sala de aula, 16 de pesquisa/extensão e 12 planejamento/atividades 
administrativas;  
5 Numero máximo de 30 alunos por sala nas escolas, com condições de ventilação e acústica 
que atendam os padrões mínimos de conforto e segurança.  
6 Construção de alojamento e restaurantes universitários em todas as universidades;  
7 Investimentos emergenciais para adequação da infraestrutura dos campi da expansão aos 
padrões de saúde docente e discente.  
8 Licença integral com vencimentos para atividades de mestrado e doutorado.  
9 Fim do vestibular e ENEM e livre ingresso nas universidades;  
 
 
Reivindicações Antidiscriminatórias e Reivindicações Gerais da Classe  

1 Expansão dos sistemas de ensino e saúde pública e gratuitos em todos os níveis para 
atender a demanda da população (livre acesso as universidades e escolas com fim do vestibular);  

2 Desapropriação sem indenização de Imóveis abandonados ou subutilizados para 
assentamento de famílias e construção de moradias populares;  

3 Indexação dos alugueis e contratos  

4 Indexação do valor do transporte coletivo urbano;  

5 Passe Livre irrestrito para estudantes e desempregados  

6 Anulação de toda legislação restritiva à liberdade e autonomia de organização sindical e 
política dos trabalhadores (anulação da lei das centrais);  

7 Anulação de toda a legislação que vincula a organização sindical ao Estado e anulação da lei 
das centrais (Lei 11648, de 31 de março de 2008). Anulação dos artigos do Inciso II, do Artigo 8 da 
Constituição Federal  

8. Liberdade de acesso, dos representantes sindicais legitimamente reconhecidos pelos 
trabalhadores aos locais de trabalho, estudo e moradia;  

9. Libertação e Anistia dos presos políticos por motivo de luta pela defesa dos direitos dos 
trabalhadores e segmentos oprimidos;  

10. Suspensão das concessões de rádio e TV  

11. Instituição de tempo gratuito nos jornais, TV´s e rádio para manifestação das organizações dos 
trabalhadores e populares;  

12. Revogação das patentes de interesse público (medicamentos e etc.)  

13. Retirada imediata das tropas estrangeiras de todos os países ocupados e retirada das tropas de 
ocupação interna e forças de segurança (extinção da Força Nacional de Segurança e da PM);  

14. Liberdade de Reunião, Palavra, Organização e Respeito às Garantias de Inviolabilidade da Pessoa 
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e Domicilio para moradores de favelas, bairros pobres de periferia, cortiços e etc;  

15. Desapropriação sem indenização de terras de latifúndios e distribuição de terras para os 
trabalhadores rurais e camponeses;  

16. Eliminação do plantio de cultivares transgênicos e da utilização de agrotóxicos;  

17. Subsídios públicos para a produção dos camponeses;  

18. Revogação das patentes agrícolas  

19. Demarcação e proteção dos territórios indígenas e de povos nativos;  

20. Separação da Igreja e do Estado, com liberdade e igualdade de direitos de manifestação cultural, 
sexual e religiosa;  

21. Criação de sistemas de tratamento dos resíduos sólidos e líquidos sob encargo das empresas e 
instituições poluidoras;  

22. Retirada de todos os depósitos de resíduos de áreas residenciais dos trabalhadores e populações 
pobres;  

23. Punição para os responsáveis por crimes ambientais com o confisco integral dos seus 
investimentos ambientalmente degradantes e aplicação a políticas de reparação;  

24. Eliminar os maus tratos aos animais dentro das instituições públicas  

25. Punição para responsáveis por crimes contra os direitos animais  


