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Tese 4
POR UM SEPE CLASSISTA E 
COMBATIVO: CONSTRUIR O 
SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO
Tese da Oposição de 
Resistência Classista – 
ORC ao congresso do 
SEPE de 2014

1. CONJUNTURA 
Desde os anos 1970 o capitalismo mundial co-

nheceu uma tendência a uma série de transforma-
ções: tecnológicas, organizativas, gerenciais e pro-
dutivas. Estas transformações 
se agrupariam e redundariam 
em duas grandes tendências 
econômico-sociais: a reestru-
turação produtiva e a reforma 
do Estado. Logo, os aconteci-
mentos mais importantes da 
conjuntura brasileira atual, 
são desdobramentos de pro-
cessos verificados no sistema 
mundial. 

No Brasil, a transição eco-
nômica para a hegemonia neoliberal começa em 
1990, depois da chamada “década perdida”. Entre 
1990 e 2006, os governos Fernando Collor/Itamar 
Franco, FHC, Lula e Dilma apenas têm aperfeiçoado 
as políticas de reformas no sentido de acelerar e 
completar a transição institucional, de maneira a 
adequá-la ao contexto de hegemonia neoliberal. 

Nos anos de 1990, muitas alterações foram pro-
postas por meio de portarias, medidas provisórias, 
leis, emendas constitucionais. Todas objetivaram 

tornar o trabalho mais precário, fragilizando as 
condições e o contrato de trabalho, favorecendo 
os interesses dos patrões, tornando as empresas 
livres para admitir e demitir quando quiserem.

O neoliberalismo representa um tipo particular 
de organização da economia e da política capi-
talista. Este se apresenta como uma plataforma 
política tanto para a reestruturação das empresas 
quanto de reformas do Estado. Países como EUA 
e Inglaterra tentam impor esta plataforma aos 
países da periferia do capitalismo (América Latina, 
África, Ásia), intento que estão progressivamente 
conseguindo.

Diante da globalização neoliberal, surgiram 
teses sobre o “enfraqueci-
mento do Estado”, o “des-
monte do Estado” e etc. 
Mas o que está acontecen-
do com o Estado? Ele está 
mais enfraquecido? Temos 
menos Estado? Essa é uma 
questão fundamental. As 
análises (inclusive as neoli-
berais) que falam de um Es-
tado mínimo confundem a 
eliminação das atribuições 

do Estado-Providência com a redução do papel do 
Estado. Isto é um erro. 

Embora existam teorias sobre o “desmonte do 
Estado” e o “Estado mínimo”, a burguesia nacional 
e internacional sempre precisarão do Estado para 
manter seus privilégios. Seria Estado mínimo para 
os trabalhadores, em relação aos serviços públicos 
essenciais oferecidos, mas presença constante na 
repressão aos mesmos. O Estado, seja ele em que 
regime ou sistema for, serve para manter os privilé-

gios de uma minoria sobre a maioria da população.
Na realidade, o papel do Estado se deslocou: 

ele cumpre uma função de intervenção na política 
monetária e fiscal, ou seja, uma operação econô-
mica financeirizada, e não produtiva; e também 
uma importante função “policial”, no sentido de 
aumento do controle social e repressão sobre os 
pobres – que crescem em escala geométrica pelo 
mundo. Nesse sentido, o Estado tem expandido 
seus mecanismos repressivos e de controle social 
através da ideologia da “tolerância zero”.  

No Rio de Janeiro, Cabral e Paes seguem a 
mesma política com apoio do PT que resultou em 
mais direcionamentos de recursos do governo 
federal. Reeleito ainda com uma ampla coalização 
de partidos e forças políticas do Estado e apoiado 
pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), o governo de Sérgio Cabral tem como 
necessidade atender às reivindicações do empre-
sariado. Para os trabalhadores, especialmente para 
os que residem nas favelas, a política é de total re-
pressão com as operações policiais que visam levar 
o medo e a violência em nome da manutenção da 
ordem burguesa.

O Levante Popular de Junho
Os protestos populares nas diferentes regiões 

do Brasil (Rio Grande do Sul, Goiânia, São Paulo e 
depois Rio de Janeiro e Brasília) que tomaram por 
tema a luta contra o preço dos transportes se apre-
sentam como o principal elemento de conjuntura 
dos últimos oito anos.

Em primeiro lugar temos de situar historica-
mente os protestos. Podemos dizer que o Governo 
Lula teve instrumentos de contenção e cooptação 
dos movimentos sociais. A partir da posse de Dilma 
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esses instrumentos entraram em processo de dete-
rioração. Nos últimos dois anos, eclodiram as lutas 
dos operários das grandes obras, as lutas dos indí-
genas e a grande greve do funcionalismo público 
e das universidades em 2012. A greve das univer-
sidades e a participação do movimento estudantil 
na luta contra o Governo Dilma preparou em parte 
o terreno para as lutas que eclodiriam em 2013. 
Muitos militantes de hoje foram formados nesse 
levante. A mídia burguesa e os pseudocientistas 
sociais tentam, atônitos, explicar o surgimento 
das atuais  mobilizações. Somente eles achavam 
que a sociedade estava 
parada ou contemplada no 
Governo do PT e tentam 
anular os sujeitos coletivos 
e criar uma mistificação de 
que os movimentos surgi-
ram pelas “redes sociais”. 
As redes sociais foram 
um meio fundamental de 
comunicação, mas não 
criaram os sujeitos reais 
que vem lutando contra o 
capital e as formas de opressão política. O que mo-
tivou a mobilização foram exatamente as precárias 
condições de vida, a miséria e toda destruição que 
o capitalismo produz.

A tomada da ALERJ em 17 de junho expressou o 
desejo de luta de todos: de todos os que sofrem e 
morrem nos hospitais públicos; dos que sofrem nos 
transportes públicos; os que sofrem nas mãos da 
polícia e do Estado. Os “vândalos”, os indesejáveis 
sempre estiveram aí. Eles estavam sussurrando, 
através do voto nulo, através da resistência passiva. 
E agora passaram a ação. 

Se o ano de 2013 foi o do levante popular, po-
demos esperar que 2014 também será uma ano 
de lutas. O governo tem plena ciência disto e com 
receio de protestos em plena Copa, já começa a 
colocar como agenda que onde não for possível 
sufocar os movimentos grevistas, que estas sejam 
realizadas já agora no primeiro bimestre a fim de 
anular o risco de se estenderem até o início dos 
jogos. Muitos que se dizem oposição ao governo 
obedecerão a esta agenda, assim como fizeram 
coro na criminalização do Levante Popular de 
Junho. Nossa tarefa é impedir tal manobra. Por 
isso propomos greve da educação para o segundo 
bimestre, rumo à construção de uma Greve Geral. 

Diante disso apresentamos como bandeiras:

• Passe Livre já! Baixar a tarifa até zerar!
• Liberdade imediata de todos os presos políti-

cos, com arquivamento de todo processo criminal!
• Fim das privatizações (saúde, educação, espa-

ços públicos, meio-ambiente e recursos naturais)!
• Fim das remoções! 

• Contra os megaeventos e a criminalização dos 
movimentos sociais! 

• Extinção da Polícia Militar, que reprime e mata 
o povo pobre! 

2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A educação no contexto neoliberal.

“Quando querem transformar estupidez em 
recompensa”. (Duas tribos – Legião urbana)

O sistema capitalista tem 
nas crises uma de suas prin-
cipais características. A partir 
da segunda metade do século 
XX, observamos a intensifica-
ção dessas turbulências eco-
nômicas, marcadas por uma 
ofensiva do Capital contra os 
trabalhadores a fim de manter 
seus ganhos. Tendo o Estado 
como aliado quando este im-
põe 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 politicas neoliberais na década de 90. No se-
tor educacional, haverá uma subordinação a certas 
diretrizes delineadas pelos “grandes senhores do 
mundo”, os organismos internacionais de finan-
ciamento, 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 pri-
vatista da educação pública marcada pela trans-
ferência 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 capa-
citação 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). 

Ainda é importante apontar que nesse contexto 
os profissionais da educação enquanto parte da 
classe trabalhadora vem sofrendo com um pro-
cesso 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 espe-
cial; 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 descen-
tralização 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 estabelecimen-
to de bases curriculares nacionais, de programas 
nacionais de adoção de livros didáticos, realização 
de exames e avaliações nacionais, etc. O último as-
pecto se refere basicamente as formas de mensurar 
a qualidade do ensino adotada pelo Estado brasi-
leiro (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 impo-
sição 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 edu-
cação, 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 en-
sino, 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 profissio-
nais 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 pro-
ficiência 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 flu-
xo 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 
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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 conheci-
mento 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 me-
canismo fundamental de 
reflexão e crítica do pró-
prio trabalho docente. Ela 
tem se configurando basi-
camente 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 ava-
liação 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 ha-
bilidades 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 dis-
sertativa. 

Por fim, o trabalho dos professores é intensi-
ficado, uma vez que são obrigados a destinar o 
tempo de aula e de planejamento a aplicar e cor-
reção 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 bonifi-
cação 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, intensifi-
cando as formas de controle social sobre o trabalho 
docente e sobre o processo de ensino-aprendizado. 

Daí reside a perversidade dessa política educa-
cional, pois ela dissocia a crise da educação pública 
dos aspectos macrossociais, econômicos e políti-
cos, 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, 
hoje restritas a seis por 
cento do Produto Interno 
Bruto (PIB); uma política de 
valorização dos profissionais 
da educação através de sa-
lários e carreiras mais atra-
tivas, 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 problema-
tizada como parte de um processo de violência 
simbólica e da imposição de novas formas de domi-
nação e de poder impostas pela estrutura do Esta-
do aos diferentes sujeitos políticos e históricos, em 
especial aos trabalhadores e os seus filhos, princi-
pais usuários do sistema público de educação. Os 
indicadores não permitem uma análise consubs-
tancial 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 “automá-
ticas”, perda de autonomia docente, falta de infra-

estrutura, fechamento de escolas, política de certi-
ficação, 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 priva-
dos e atingir índices de educação sem melhorar a 
qualidade do ensino e as condições de trabalho. A 
partir disso, colocamos como bandeiras:

• Fim da Meritocracia!
• Combate à precarização do trabalho; dupla 

função, polivalência e terceirizações. Defesa do 
concurso público!

• Contra o Plano de Metas!
• Defesa de um Plano de carreira unificado!
• Fim da avaliação externa: as avaliações 

devem ser debatidas pela comunidade escolar!
• Piso de 5 salários para professor e 3,5 

para funcionários (reivindicação do SEPE a partir 
de consulta ao DIEESE ). Essa deve ser a principal 
reivindicação com relação aos salários.    

• Reajuste salarial anual com data-base e re-
posição integral das perdas!

• 1 matrícula, 1 escola! Nenhuma disciplina 
com menos de 2 tempos!

• Conceber um projeto de Educação para 
as escolas proposta e elaborada pelo SEPE RJ, 
precedido de conferências e de um congresso de 
educação!

• Lutar por 50% da carga horária docente para 
planejamento e atividades fora da sala de aula!

• Contra o fechamento de escolas!
• Eleições livres e gestão democrática em todas 

as escolas de todas as redes!
• Contra o Plano Nacional da Educação!
• Contra a mercantilização do ensino!

3.  AVALIAÇÃO DAS GREVES, REORGANIZAÇÃO, 
PERSPECTIVA DE LUTAS PARA AS REDES E CON-
CEPÇÃO SINDICAL. 

As greves da educação em 2013: Avançar na 
luta e corrigir o sindicato

A greve na Rede Municipal do Rio
A Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

que estava há 19 anos sem realizar greve por tempo 
indeterminado deflagrou, no dia 08/08, uma greve 
que entrará para a história da categoria.  Após reali-
zar assembleias e atos com cerca de 10 mil pessoas, 
o prefeito Eduardo Paes e sua secretária Claudia 
Constin, acuados e preocupados com a força da 
mobilização dos trabalhadores da educação (com 
adesão de mais de 80% ao movimento), resolveram 
anunciar em audiência, como fundamental: 1) um 

A melhoria da qualidade 
do ensino público exige o 
enfrentamento dos seus 
problemas estruturais
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calendário de reuniões do grupo de trabalho para 
elaboração do plano de carreira, assegurando a 
participação do Sepe (mas sem garantir paridade); 
e 2) um reajuste de 8% (de acordo com o plano 
de carreira que ainda não existe) e a garantia de 
origem dos professores nas escolas.  

Durante essa audiência, Paes define na ata de 
negociação (divulgada para a categoria) que “a 
referida proposta foi elaborada pela prefeitura com 
o objetivo de encerrar a greve após sua aprovação 
na assembleia na manhã do dia 26/08”. A direção 
do Sepe prontamente obedeceu, antecipando a 
assembleia já marcada pela categoria do dia 28/08 
para a manhã do dia 26/08. Também postaram no 
site do sindicato uma avaliação de que tinham sido 
conquistados avanços na audiência com Paes. A 
direção então não só apostava, como defendeu a 
suspensão da greve do município do Rio em várias 
assembleias seguidas.

A Rede Estadual
A Rede Estadual também deflagrou sua greve no 

dia 08/08. Essa greve nasceu da grande indignação 
dos trabalhadores da educação com a situação 
vivida em seus locais de trabalho agravadas desde 
o início do ano. Nós da ORC defendíamos incan-
savelmente a necessidade da greve já no primeiro 
semestre. Infelizmente, a esmagadora maioria da 
direção do Sepe se colocava contra nas assem-
bleias, argumentando que não era momento, 
sempre postergando de assembleia em assembleia 
e levando a luta à mera bar-
ganha parlamentar. Mesmo 
com a greve em curso há 
quase um mês, a direção não 
vinha mobilizando e usou 
como argumento a greve da 
Rede municipal do Rio.  Ao 
longo das negociações com 
a secretaria de educação, 
nada nos foi apresentado de 
concreto, apenas promessas 
de possíveis “análises” e “es-
tudos” acerca de nossas reivindicações. 

Cansada de promessas, a categoria que compa-
receu ao ato no dia 04/09 deu uma demonstração 
de combatividade ao ocupar por 12 horas o Centro 
Administrativo onde funciona parte da Seeduc, en-
frentando a polícia de Cabral. Isso aconteceu após 
diversas assembleias locais, conselhos deliberati-
vos e até avaliações e propostas nas assembleias 
gerais (onde o debate sempre é mais curto) apon-
tarem para atos “contundentes” e radicalizados. 
Esse ato foi apenas a aplicação dessa orientação. 
E o resultado foi uma repercussão importante para 
o movimento. 

 Somente com uma postura firme nas negocia-
ções, atos de rua e ocupações é que vamos con-
seguir acuar os governos e fazer com que nossas 

reivindicações sejam atendidas.
As ações da direção do Sepe em ambas as redes 

não são mera coincidência, mas resultado de uma 
orientação que submete a luta dos trabalhadores 
a interesses eleitorais. Parte significativa de dire-
tores do Sepe está em partidos que compõem a 
base aliada de Paes e Cabral. Desses diretores não 
podemos esperar nada além do colaboracionismo. 
E mesmo os diretores que não estão vinculados 
aos governos ficam em grande parte, como nessas 
greves de 2013, sendo “rebocados” pelos gover-
nistas defendendo uma política que não beneficia 
os trabalhadores. 

A posição da ORC: reorientar o sindicato para 
fazer a luta avançar.

A Oposição de Resistência Classista - Educação/
RJ surgiu a partir da insatisfação de trabalhado-
res, ativistas e militantes com o cenário nacional 
sindical, particularmente o Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação (SEPE). A oposição surge 
então como uma organização de trabalhadores por 
local de trabalho que se OPÕE não a uma diretoria 
específica, mas ao modelo majoritário de sindica-
lismo presente no país. A ORC combate a estrutura 
sindical da ditadura Vargas, herdeira do fascismo, e 
luta pelo FIM DA UNICIDADE SINDICAL, da CARTA 
SINDICAL e do IMPOSTO SINDICAL. 

Portanto, ORC-Educação/RJ sabe que seu 
desafio é muito mais sério do que a simples con-
quista de uma direção sindical. Propõe,  ou seja,  

a construção de uma nova 
prática política, que livre as 
organizações dos trabalha-
dores das mãos de correntes 
e partidos políticos e con-
clama os trabalhadores da 
educação a tomar para si o 
protagonismo político, lutar 
por condições de trabalho e 
estudo melhores. Romper 
definitivamente com essa 
prática de mendicância aos 

parlamentares, seja de que partido for. Que os sin-
dicatos sejam dos trabalhadores e não de partidos 
e correntes políticas. 

Nós da Oposição de Resistência Classista acre-
ditamos que somente podemos avançar no enfren-
tamento à política neoliberal imposta à educação 
se lutarmos exatamente contra quem a impõe. 
Isto significa que devemos enfrentar o governo 
diretamente e não na lógica de se levar tudo ao 
legislativo, pois com isso acabamos nos tornando 
plateia para deputados cujos partidos têm repre-
sentantes na direção do Sepe e que colaboram 
para o estado atual das coisas. Necessitamos de 
um Sepe combativo e classista, que se preocupe e 
se ocupe com sua base que está nas escolas todos 
os dias e que sabe bem o que tem enfrentado.

Não podemos jamais abandonar nosso sindica-
to, mas devemos reorientá-lo! 

Essa reorientação só vai ser possível no mo-
mento em que a categoria se organizar em seus 
núcleos e regionais, considerando o Sepe como 
um instrumento importante na luta por uma 
educação pública e de qualidade. É importante 
unificarmos as lutas entre todas as redes da edu-
cação, a fragmentação só nos enfraquece.  Somos 
uma só categoria! 

Devemos construir comitês permanentes de 
mobilização de luta contra a meritocracia e in-
centivar a representação por escola. O Sepe deve 
fomentar a criação de grêmios estudantis a fim de 
aumentar a mobilização dos discentes em sua uni-
dade escolar. Combater a burocracia e se organizar 
cada vez mais.  Isso já existe, mas ainda precisamos 
ampliar muito essa atuação. Necessitamos resgatar 
o verdadeiro sentido da palavra de ordem: 

O Sepe somos nós, nossa força e nossa voz!

O Sepe, o movimento sindical e popular: pers-
pectiva de luta para as redes.

Nos protestos populares que eclodiram pelo 
Brasil, em junho de 2013, vimos ressurgir a ação 
direta de massas como tática para conquistar 
direitos. Isso se dá pelo descontentamento geral 
com a democracia representativa e com as práticas 
burocráticas que assolam os movimentos popula-
res, estudantis e sindicais.

Além do papel desmobilizador, as entidades 
sindicais e estudantis burocráticas vêm fazendo 
papel de polícia do movimento ao criminalizar os 
“vândalos”, demonstrando total ausência de soli-
dariedade de classe e compreensão dos anseios 
dos manifestantes. As centrais sindicais nesse 
contexto se somaram à mídia e aos governos ao 
criminalizarem a ação direta que ressurgiu como 
método de luta do proletariado.

O ato do dia 11 de julho, organizado pelo con-
junto das Centrais (CUT, CTB, Força Sindical, UGT, 
CGTB. NCST e CSP-CONLUTAS), mostrou todo seu 
caráter legalista, cívico e policial. Um mês depois 
do início do Levante Popular de Junho de 2013, 
a Revolta do Vinagre, as centrais e partidos da 
esquerda legal eleitoral (PT, PCdoB, PSTU, PSOL, 
PCB) puxaram uma paralisação nacional, e não 
uma Greve Geral. Ainda no ato, os sindicalistas 
perseguiam os manifestantes combativos, como 
os chamados Black Block, anarquistas, ativistas 
independentes e grupos marxistas revolucioná-
rios, tentando expulsá-los das manifestações. 
Seguranças (bate-paus), contratados pelas centrais 
com dinheiro de contribuição dos trabalhadores, 
voluntárias e compulsórias, e militantes do PCdoB 
e CTB agrediram manifestantes enquanto estes se 
defendiam do ataque policial e das bombas de gás. 
Por outro lado, a CSP-Conlutas se omitiu diante 
da repressão aos manifestantes, e dessa maneira 

Além do papel desmobilizador, 
as entidades sindicais e 
estudantis burocráticas vêm 
fazendo papel de polícia do 
movimento ao criminalizar os 
“vândalos”
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quem se omite, colabora. O fato se agrava, na 
medida em que a CSP-Conlutas não fez nenhuma 
nota sobre o caso e sem mantém refém da política 
de organizar atos com toda a burocracia sindical. 

Neste sentido é necessário boicotar as centrais, 
com a suspensão do financiamento e que as enti-
dades de base não participem dos próximos atos 
nos blocos das centrais. É fundamental combater 
o sindicalismo de estado e retomar a luta pelo Fim 
do Imposto, da Unicidade e da Carta Sindical. Ou 
seja, que cada trabalhador em seu local de traba-
lho se organize, questione o repasse de dinheiro 
dos sindicatos às centrais, pois este dinheiro está 
sendo usado contra os próprios trabalhadores. 
E defendemos a desfiliação de qualquer central 
construindo posições por local de trabalho, autô-
nomas das burocracias sindicais, que se some na 
construção do Fórum de Oposição pela Base rumo 
a constituição de um Sindicalismo Revolucionário. 

O Fórum de Oposições pela Base tem como 
objetivo organizar a luta dos trabalhadores 
pela base e por isso se constitui com ativistas, 
militantes, oposições e organizações por local 
de trabalho, estudo e moradia. Suas ações são 
pautadas no classismo e na solidariedade de 
classe, de modo a romper o legalismo e o corpo-
rativismo. Tal Fórum compreende a necessidade 
de um movimento de oposição pela base que seja 
anti governista, combativo e classista, ou seja, 
não concilie com o governismo e lute pelo fim da 
estrutura sindical (imposto sindical, carta sindical 
e unicidade sindical). 

Os ataques do Estado e do Capital tendem a 
se intensificar à medida 
que os trabalhadores es-
tão desorganizados ou 
orientados por políticas 
reformistas e colaboracio-
nistas dos partidos que he-
gemonizam o movimento 
sindical e popular. O Sepe 
(Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação) 
é um exemplo claro disso, 
com a singularidade de 
ser dirigido por um campo 
majoritário formado por 
partidos reformistas (PSOL/PSTU). Na prática, o PT 
continua orientando o Sepe politicamente e tendo 
hegemonia, mantida desde a fundação do sindicato 
na década de 80. Parte de sua militância petista 
(que já dirigia o Sepe) se transferiu para o PSOL 
em 2006, e juntamente com o PSTU compõem 
hoje esse campo majoritário que controla mais ou 
menos 70% da diretoria.

O Sepe é o sindicato responsável por organizar 
não apenas a rede estadual, como também as re-
des municipais. No entanto, sua estratégia tem sido 
a de deflagração de greves isoladas ou setoriais. E 

mesmo essas greves só têm ocorrido em virtude 
da pressão realizada por parte da base da catego-
ria que se indigna, quase que espontaneamente, 
diante dos ataques dos governos.

A fragmentação só prejudica os trabalhadores 
que perdem a chance de somar forças no enfren-
tamento contra os patrões e governos. Atualmente 
cada rede possui um calendário e sua pauta de 
reivindicação. As greves ocorrem em momentos 
diferentes e não há articulação alguma entre os 
movimentos de luta de uma rede com outra. De-
vemos apontar para a unificação das lutas dos tra-
balhadores da educação em todo o estado, visando 
em longo prazo construir também um movimento 
de mobilização para toda a educação (rede privada, 
municipal, estadual, federal). 

Já há alguns anos assistimos nas escolas públi-
cas as terceirizações que aumentam os processos 
de superexploração do trabalho, figurando o tra-
balhador contratado em regime de terceirização, 
o maior prejudicado neste processo. 

Por isso é hora dos trabalhadores terceirizados 
e do movimento estudantil encontrarem na orga-
nização sindical um ponto de apoio da sua própria 
organização. Hoje temos como tarefa estratégica 
lutar contra o PL 4330. Mas essa luta não se resume 
a denúncia das terceirizações. Essa luta passa pela 
construção da organização dos trabalhadores ter-
ceirizados dentro das escolas, com a solidariedade 
de estudantes, professores e demais funcionários. 

Para que se transforme em um sindicato com-
bativo e classista, é importante que o Sepe adote 
a ação direta como estratégia de luta, construindo 

greves combativas, com 
ocupações e atos de rua 
resgatando sua autonomia 
frente ao Estado e aos go-
vernos como era no início 
de sua formação, em que 
não se precisava pedir au-
torização a nenhum órgão 
oficial para ser reconhecido 
e implementar as lutas. 

Propomos: Devemos nos 
empenhar na Construção de 
campanhas classistas, anti 
governistas e unificadas com 

trabalhadores da educação do Estado e municí-
pios, denunciando as condições de precarização 
e fazendo atos unificados em defesa da educação 
pública em todos os níveis (estadual e municipal). 

Fazer um bloco unificado da educação no Ato 
do 1º de maio e nos demais que vierem a ser or-
ganizados ao longo do ano.

Construir a greve da educação para o segundo 
bimestre letivo.

O Sepe deve se somar ao movimento popular 
combativo, principalmente àqueles contra a copa 
da Fifa. Não vai ter copa! 

Como organizar a luta: construir o movimento 
pela base

As greves de 2013 nos deram como lição a 
necessidade de estarmos cada vez mais organi-
zados na reorientação da política que vem sendo 
implementada em nosso Sindicato que há anos 
que se caracteriza pela burocratização, pelo cor-
porativismo e por vezes pelo peleguismo. Mas 
não faremos isso através da formação de chapas 
para  disputar as eleições para diretoria do Sepe. 
Nós da ORC defendemos que o mais importante 
é a construção de um movimento pela base que 
reoriente a categoria e que seja capaz de transfor-
mar a concepção que hoje impera no movimento 
sindical como um todo. Assim, a disputa eleitoral 
deve ser vista como uma consequência e não como 
condicionante à construção de um Sepe classista 
e combativo. Devemos fomentar os espaços e 
instâncias que permitam a constante democracia 
em nosso sindicato. 

A eleição de representantes por Escola e a 
instauração do Conselho de Representantes são 
fundamentais porque é uma forma concreta que 
permite à base ser protagonista também das de-
cisões do Sindicato. Isso está previsto em nosso 
estatuto, mas na prática não existe. A formação de 
comitês permanentes de mobilização nos núcleos 
e regionais também é necessária para que haja de 
fato um movimento constante que prepare toda a 
categoria da educação/RJ para as lutas contra as 
políticas neoliberais que sucateiam e impedem a 
viabilização de uma educação pública e de quali-
dade para os trabalhadores.

Muitos profissionais da educação não sabem da 
importância dos representantes de escola ou se-
quer de sua existência. Os representantes de escola 
são importantes porque a construção das lutas por 
melhores salários e condições de trabalho deve vir 
da base das escolas, para então organizarmos um 
movimento realmente combativo que nos leve à 
vitória, sem os recuos que tradicionalmente preju-
dicam os trabalhadores. A defesa de que é preciso 
mobilizar a base deve ser real e não mera retórica. 

É através do conselho de representantes que 
elegemos os Conselheiros de Base com mandato 
imperativo (que precisa cumprir as deliberações da 
base) e revogável, e assento (direito à voz e voto) 
no conselho deliberativo unificado, junto com as 
diretorias. Não há tradição no Sepe desse tipo de 
processo. As decisões são tomadas pelas diretorias 
em conselhos deliberativos sem a presença dos 
conselheiros de base, que atualmente não existem, 
embora o estatuto preveja sua existência.  O que 
há, na verdade é um grande fosso entre as direções 
e a base.  Sabemos que as nossas conquistas só 
virão com a organização permanente do conjunto 
dos trabalhadores. Por isso é urgente a definição de 

A eleição de representantes 
por Escola e a instauração do 
Conselho de Representantes 
são fundamentais porque é uma 
forma concreta que permite à 
base ser protagonista também 
das decisões do Sindicato
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um calendário anual de eleição de representantes 
de escola e que esta seja feita na proporção de 1 
representante para cada 20 profissionais de edu-
cação na unidade de ensino.

Por isso, nossa atuação deve visar, a partir de 
determinadas ações, construir um movimento 
pela base, fortalecendo a figura dos representan-
tes de escola e o delegado de base, realizando 
assembleias locais, e não  apenas em períodos de 
deflagração de greve, bem como a formação de 
comitês de mobilização permanente para fazer 
passagens nas escolas, realizar seminários e deba-
tes, eis o primeiro  passo para que o Sepe adquira 
uma perspectiva classista e de luta. 

Outra ação importante é construir a mobilização 
entre todos os setores do serviço público estadual. 
Mas repudiamos as possíveis alianças com sindica-
tos que representam categorias que compõem o 
aparato repressivo do Estado.   A função que estes 
indivíduos desempenham os coloca do lado contrá-
rio do povo e defensores da ordem que beneficia 
a burguesia e os governos constituídos. É ilusão 
acreditar que possa haver solidariedade entre 
um trabalhador e um policial. A própria condição 
de existir do último o coloca em antagonismo ao 
primeiro. A solidariedade só é possível quando o 
policial deixa de sê-lo para então lutar contra a 
ordem e não defendê-la. 

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

• Construir a luta de for-
ma unificada, mas não ape-
nas como retórica. Isso deve 
ocorrer através de assem-
bleias unificadas entre as 
diferentes redes municipais 
e a rede estadual.

• Criação de Comitês per-
manentes de mobilização 
para realizar atividades mensais nas escolas como 
debates e seminários.

• Aumentar a participação dos funcionários e 
pessoal de apoio. Os núcleos devem produzir mate-
riais e debates nas escolas cujo foco seja fomentar 
a participação destes. 

• Fomentar a realização de eleições para repre-
sentantes de escolas, que integrarão o conselho de 
representantes que elegerá os delegados sindicais 
com mandatos. A figura do delegado sindical é 
fundamental em nossa perspectiva e o estatuto 
do SEPE prevê sua existência. 

Concepção sindical 

O corporativismo é sempre um primeiro estágio 
do peleguismo. Ou seja, uma política corporativista 
levada às últimas consequências transforma-se em 
peleguismo. Os dados sobre as lutas dos trabalha-
dores no Brasil dos anos 1990 reforçam exatamente 
que a vitória da concepção corporativista (que teve 
início com o modelo implantado por Vargas) não 
resultou apenas no predomínio das lutas e greves 
por empresas, mas no abandono da própria luta 
em favor das negociações da burocracia sindical. 
A vitória da concepção corporativista selou defini-
tivamente o abandono dos princípios do protago-
nismo de classe. Marcou não somente o recuo das 
lutas unificadas de classe, mas de todas as formas 
de luta, de maneira que o número de greves caiu 
em cerca de 2/3 em 7 anos (na mesma década de 
1990). O corporativismo foi levando ao peleguismo, 
que se consolidaria e tornaria explicito de forma 
generalizada depois de 2002, com a vitória do PT 
e Lula nas eleições presidenciais. 

A experiência de quem atua, hoje, nos movi-
mentos sociais mostra que as lutas isoladas não 
estão tendo força suficiente para arrancar con-
quistas mais significativas nem mesmo manter 
certos acordos e direitos trabalhistas. Ou seja, se 
não mudar nossa estratégia e organização, não 
teremos nenhuma chance de fazer uma oposição 
séria às reformas neoliberais. 

A estratégia parlamentar tem causado nas ba-
ses a crença de que a partici-
pação política deve se limitar 
ao voto. Para as correntes 
do campo da esquerda re-
formista a via eleitoral, via 
indireta, será tão importante 
quanto a luta direta, então a 
participação no parlamento 
será apontada como um 
princípio e não como uma 
estratégia. No entanto, as 
teorias sobre a participa-
ção no parlamento não são 
devidamente explicadas às 
bases. O discurso dos seto-
res progressistas se une aos 

setores reacionários reproduzindo a valorização da 
“importância do voto”. Cria-se um senso comum 
que repete a máxima que transformações virão 
pela via eleitoral. Desta forma, a participação nas 
eleições burguesas vence a estratégia de organi-
zação, mobilização e luta que é o que tem freado, 
mesmo de forma tímida, a ofensiva neoliberal em 
alguns países.  

A estratégia de utilização do parlamento para 
encaminhar as demandas dos trabalhadores nos 
aparece como um consenso entre a maior parte 
da esquerda. Enquanto isso, as bases não identifi-
cam diferenças entre as candidaturas de pessoas 
ligadas aos movimentos populares (incluindo o 

sindical) e as de pessoas ligadas à burguesia. Isso 
tende a ser um dos motivos que podem ocasionar, 
por um lado, o afastamento da classe trabalhadora 
das entidades que poderiam organizá-las para uma 
maior mobilização (como o SEPE), por pensar que 
sua diretoria esta utilizando a entidade para bene-
fícios pessoais ou partidários e, por outro lado, a 
crença de que as melhorias nas suas condições de 
vida são externas à mobilização da própria classe. 
Todo esforço empregado para mobilizar os traba-
lhadores é direcionado à via eleitoral burguesa em 
prejuízo da ação direta das massas, estratégia que 
poderia surtir muito mais efeito além de ser muito 
mais educativa, democrática e eficaz.

Por isso, a atual luta dos trabalhadores contra 
as reformas e a degeneração como a que ocorreu 
com a CUT, por exemplo, tem de ser uma luta entre 
“concepções sindicais” que se expressam em duas 
perspectivas antagônicas: Classista e Combativa X 
Colaboracionista (Corporativista e Pelega). 

Portanto, a adoção de uma concepção sindical 
classista e combativa implica perceber que:

1) É necessária, dentro do movimento sindical, 
uma linha que aponte para a aliança dos traba-
lhadores do campo e da cidade, e investir nesta 
articulação; 

2) Somente pela articulação de luta e organiza-
ção dos sindicatos no nível Inter categorias, pelo 
menos, ou “ramos da economia”, é possível enca-
minhar a luta econômico-reivindicativa e política 
dos trabalhadores; 

3) Somente por uma política que aglutine de 
maneira ampla os setores “organizados e não orga-
nizados da classe” (trabalhadores marginalizados, 
precarizados, subempregados, etc.)  é possível pro-
mover a mudança social no Brasil, pelo menos uma 
mudança que atenda aos interesses e necessidades 
dos trabalhadores, já que os setores marginalizados 
se ampliam em razão das reformas e reestrutu-
ração produtiva. Isto significa que o movimento 
sindical tem de aglutinar em torno de uma política 
de alianças, tanto os setores fragmentados e pre-
carizados das categorias profissionais do mercado 
formal (terceirizados, contratados) quanto os “não 
organizados em sindicatos”, ou seja, os movimentos 
sociais e populares e ter a política de ajudar a criar 
tais movimentos.  

4) Somente através da estratégia da Ação Direta 
seremos capazes de resistir às reformas neoliberais 
e ao massacre social que se aproxima no curto e no 
longo prazo e também seremos capazes de garantir 
uma efetiva mudança social no Brasil, no sentido da 
construção do socialismo; ou seja, as ações através 
das greves e manifestações, e de maneira geral, pela 
afirmação de um projeto de poder dos trabalhado-
res, o Poder Popular, pelo poder das organizações 
de massa.  Não basta afirmar os princípios do sindi-
calismo combativo no papel, nem defender a ação 

A experiência de quem atua, 
hoje, nos movimentos sociais 
mostra que as lutas isoladas 
não estão tendo força suficiente 
para arrancar conquistas mais 
significativas nem mesmo 
manter certos acordos e 
direitos trabalhistas 
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direta e unidade dos trabalhadores nos discurso 
(o que os pelegos fazem), mas sim tomar medidas 
práticas (locais e nacionais) que garantam que a 
organização e a luta sindical expressem em todos 
os detalhes essa concepção combativa.

4. ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E ORGANIZA-
ÇÃO DO SEPE/RJ

Alteração da nomenclatura Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro 
para Sindicato Estadual dos Trabalhadores da Edu-
cação do Rio de Janeiro

Acreditamos que o termo trabalhadores é muito 
mais representativo de nossa condição de classe do 
que o termo profissionais, pois este traz embutido 
a ideia de profissional liberal. Pelo respeito a toda 
luta travada pelo proletariado ao longo da história 
e à busca pela construção de um sindicalismo es-
sencialmente classista, identificado e forjado na luta 
de classes, propomos essa alteração. Não acredita-
mos de forma alguma que a simples mudança na 
nomenclatura altere a realidade que enfrentamos 
internamente, porém, os instrumentos de luta dos 
trabalhadores devem estar totalmente identifica-
dos com estes, com sua identidade e condição de 
classe.

Fundo de greve
Temos que enfrentar de forma séria e coeren-

te o problema do corte do 
ponto na nossa categoria, 
e seu impacto desmobiliza-
dor no movimento grevista. 
Nosso estatuto atualmente 
prevê a existência de um 
fundo de reserva, que não 
pode ser confundido com 
fundo de greve. Reiteremos 
a necessidade de o Sepe 
assumir a responsabilidade de construir um fundo 
de greve com transmissão automática mensal de 
10% da receita do sindicato para uso exclusivo na 
ajuda financeira aos trabalhadores que sofrerem 
corte de ponto em função do movimento. Esse 
fundo é independente do atual fundo de reserva 
estabelecido no estatuto. Iniciativas por parte da 
categoria em promover festas, rifas e outros meios 
de arrecadação de recurso financeiro não podem 
ser confundidas com a tarefa do Sindicato de via-
bilizar em médio e longo prazo a construção de um 
fundo de greve para dar assistência material aos 
trabalhadores que mais necessitarem no momento 
em que houver corte de ponto.  

Organização das eleições para Sepe 
Nosso estatuto é omisso com relação à organi-

zação das eleições para o Sindicato. E isso contribui 
para que não haja parâmetros que garantam a de-

mocracia no modo como o Sepe está se organizando, 
pelo contrário, o que existe hoje é uma estrutura que 
promove o aparelhamento do sindicato por partidos 
e correntes políticas. 

Por isso defendemos que as chapas que con-
correrem à direção de núcleos e regionais ao assu-
mirem os cargos devem apresentar um mínimo de 
50% de candidatos com base local onde a chapa 
concorre, ou seja, devem trabalhar na rede muni-
cipal ou em escolas estaduais daquele município 
ou região. Desse modo, acabamos com as chapas 
fantasmas que apresentam candidaturas de pesso-
as que sequer puseram os pés nos municípios ou 
regionais a que concorrem. 

Por fim, defendemos que as chapas para o Sepe 
Central estejam inscritas em um número mínimo 
de 5 núcleos. Novamente o que ocorre no processo 
eleitoral do Sepe são listagens fantasmas com uma 
infinidade de nomes que existem apenas para se en-
quadrar na regra estabelecida. O critério que prevê 
um número maior de inscrição em núcleos tende a 
excluir das esferas de poder e decisão as correntes 
minoritárias, oposições e militantes independentes 
não organizados.

Majoritariedade
Defendemos que a gestão de nosso sindicato 

seja feita de forma majoritária. O discurso de que 
a proporcionalidade é uma forma mais democrá-
tica é falso. O que há atualmente é um “acordo de 

cavalheiros” entre as cor-
rentes políticas que atuam 
nas direções do Sepe e que 
se revessam a cada gestão. 
Todos se criticam, se acusam 
mutuamente e ninguém as-
sume a responsabilidade pe-
los erros políticos cometidos 
pelo Sindicato, inclusive as 
correntes que são majoritá-

rias na composição do Sepe. Como quase todas as 
correntes acabam conseguindo seu “quinhão” no 
processo de aparelhamento do sindicato, a propor-
cionalidade torna-se algo muito conveniente e de 
muito conforto para aqueles que não fazem a luta 
e burocratizam nosso sindicato.  

A democracia operária não será garantida sim-
plesmente na forma de composição da gestão de 
um sindicato. O que garante um processo demo-
crático na luta sindical é o respeito às instâncias 
de base e às posições dissonantes e minoritárias, 
garantindo-se espaço para a atuação de grupos de 
oposição. Algo que não vemos no Sepe. 

Por isso defendemos esta mudança estatutária, 
a composição das direções do Sepe deve seguir o 
princípio da majoritariedade.   

Comando de greve
Nosso estatuto deve prever que durante as 

A ORC combate a estrutura 
sindical da ditadura Vargas, 
herdeira do fascismo e do 
corporativismo pelego que leva 
ao colaboracionismo de classe

greves em toda e qualquer rede, o comando de 
greve eleito nas assembleias locais e estadual 
substitua as direções em sua função de comando 
político do sindicato conduzindo o movimento a 
partir da democracia de base, algo tão defendido 
no discurso por quase todas as correntes, mas na 
prática rechaçada, como assistimos inúmeras vezes 
nas greves deflagradas pela categoria. 

Ao contrário de hoje em que o movimento é con-
duzido pelos diretores e pelo Conselho Deliberativo 
que muitas vezes nem sequer tem representação 
efetiva da base, no comando de greve só haverá 
representação se houver eleição nos núcleos e re-
gionais. Se houvesse essa política, a greve de 2013 
não teria sido conduzida e encerrada da maneira 
que foi. A participação efetiva da base poderia ter 
impedido o acordo no Supremo Tribunal Federal.

Abaixo o sindicalismo corporativista e colabo-
racionista, contra o aparelhamento e a burocra-
tização. 

A ORC combate a estrutura sindical da ditadura 
Vargas, herdeira do fascismo e do corporativismo 
pelego que leva ao colaboracionismo de classe. 
O modelo de sindicalismo hegemônico no Brasil 
transforma o sindicato em marionete de partidos e 
correntes políticas e retira o protagonismo da luta 
dos trabalhadores. Não somos contra a participação 
dos militantes em partidos e organizações políticas. 
Questionamos a perspectiva de aparelhamento e 
uso dos sindicatos, que menospreza o papel dos 
movimentos sociais na luta de classe. Lutar signi-
fica muito mais que se aproveitar de momentos 
de avanço para fins eleitorais. Portanto, devemos 
repetir: A ORC sabe que seu desafio é muito mais 
sério do que a simples conquista de alguns cargos 
numa direção sindical. Propõe, portanto, a constru-
ção de uma nova prática política, que conclama os 
trabalhadores da educação a tomar para si o pro-
tagonismo político, lutar por condições de trabalho 
e estudo melhores, por meio da ação direta. Com 
isso, propomos:

• Fim do delegado nato nas instâncias do SEPE.
• Cedidos para mandato parlamentar ou para 

governos não poderão ser eleitos para nenhum 
cargo ou função em instâncias do sindicato

• Limitação a uma reeleição (2 mandatos conse-
cutivos), incluindo núcleos e regionais.

• Licença sindical limitada a dois mandatos 
consecutivos, não podendo haver a acumulação, 
ao mesmo tempo, em duas diferentes redes.

• Calendário anual de eleições de representan-
tes de escola.

• Prestação de contas com relatório periódi-
co do licenciado sindical sobre suas atividades 
apresentado ao sindicato com livre acesso à 
categoria.

• Publicização da versão atualizada do Estatuto.



14º CONGRESSO DO SEPE - 26 A 29 DE MARÇO DE 2014 
CLUBE MUNICIPAL (TIJUCA)

Centenas de profissionais de educação foram eleitos 
delegados e participarão do 14º Congresso Ordinário 

do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do 
Rio de Janeiro - o Sepe/RJ. Nosso sindicato é o maior 
do estado do Rio e já há 37 anos lidera a luta por uma 

educação pública de qualidade. O Sepe somos nós, nossa 
força e nossa voz (www.seperj.org.br).
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Passeata da rede 
municipal do Rio 
de Janeiro na 
Praia de Botafogo, 
em agosto do 
ano passado, na 
greve unificada da 
categoria
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