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Há alguns grupos que se intitulam como opo-
sição no SEPE. A Oposição de Resistência Clas-
sista nunca tentou falsear esse fato. Entretanto 
temos que nos situar em respeito aos mesmos e 
à categoria. Nossa corrente é uma oposição anti-
governista. Uma das principais teses desse con-
gresso, apoiada com um material de propaganda 
de orçamento gordo é a tese de um grupo que se 
diz oposição, ocupando vários cargos na direção e 
ainda briga pelo retorno do SEPE à CUT e CNTE: 
a oposição governista. Composta principalmente 
pelo PT mas com outros agrupamentos pela órbita. 

Outros grupos também se intitulam, mesmo 
não representando o governo, como oposições. Nós 
não ocupamos cargos no SEPE. Não nos aprovei-
tamos da proporcionalidade para compor espaço 

Desde o início das greves de 2013 a ORC defendeu a 
unificação das lutas, (como pode ser visto no panfle-
to do dia 14/08/13 da rede estadual). Antes mesmo 

das greves das duas principais redes começarem, na assembleia 
unificada de 27/06 apresentamos a proposta de unificação do 
movimento e de convocação de uma greve geral, somando-se 
ao levante popular ainda em curso. 

Em espaços como reuniões, conselhos deliberativos e as-
sembleias onde muitas vezes riam de nós dizendo que era im-
possível, que as pautas eram diferentes, sempre colocamos que 
o Plano de Metas da rede estadual também era/é implementado 
na rede municipal, não cabendo separação. Apontamos naquele 
momento que somos uma categoria só, um mesmo sindicato e 
que a realização conjunta de algumas assembleias e principal-
mente atos de rua só fortaleceria nossa luta. 

Ainda hoje, existem tentativas de barrar esse processo. Di-
ferentemente do que alguns setores dão a entender, a proposta 
de unificar não visa anular as especificidades de cada rede e 
a necessidade de discussões em separado. É preciso ter como 
norte o enfrentamento da política neoliberal na educação, que 
atinge não só o Rio de Janeiro e o Brasil, e ataca todos os servi-

Corrigir o sindicato e avançar na luta!

numa direção onde seríamos apenas mais uma mi-
noria gozando das facilidades de uma direção sin-
dical. O modelo de eleição do sindicato está mon-
tado de uma forma a distribuir cargos por todas 
as chapas. Mas queremos mais que isso. Temos 
uma concepção diferente do movimento sindical.

A ORC como oposição vinculada ao FOB, de-
fende o sindicalismo Revolucionário. Concepção 
política que se vincula a 1ª Intenacional. Por essa 
orientação, a ORC não reivindica o Marxismo, o 
Anarquismo, ou suas variações e concepções teó-
ricas. Combatemos o sectarismo no movimento e 
dentro da nossa própria corrente. Por isso os ca-
maradas com uma orientação combativa, classis-
ta e independente são bem vindos a essa oposi-
ção que se formou no seio da histórica greve da 

rede estadual em 2011, mas com militantes que 
possuíam anos de atuação anterior na categoria.

Dentro da base do SEPE desde 2011 a ORC 
sempre teve a postura de construir a unidade dos 
setores combativos do nosso sindicato. Desde as 
greves de 2013 participamos ativamente da for-
mação da Frente de Oposição pela Base do SEPE/
RJ – Fop. Construimos com outros camaradas 
uma frente da esquerda combativa e antigovernis-
ta como alternativa a essa burocracia sindical. A 
Frente de Oposição é composta por ativistas prin-
cipalmente das redes Municipal do Rio e Estadual, 
mas também com a participação de companhei-
ros de outras redes da base do SEPE. É um espa-
ço de debate para aqueles que querem mudar o 
movimento sem o sectarismo e a buracratização.

As oposições no SEPE
Até os governistas bradam que são oposição

ços públicos em nível 
mundial. Com isso 
devemos nos per-
guntar: a quem não 
interessa a unifica-
ção?

Combater a buro-
cratização tem medidas 
concretas. E as principais delas são a unificação das lutas, o estímulo à 
ação direta da categoria, maior representação da base na direção da gre-
ve,  fundo de greve, formação de comitês contra a meritocracia por região 
ou escola e o fim dos delegados natos. Existem ainda outras medidas que 
caminham na direção da desburocratização, mas não podem ficar apenas 
no discurso.

Em 2014 nossas lutas terão um papel fundamental. De criar uma 
nova linha política sindical rompendo com o corporativismo e colocando 
uma pauta classista

Nesse XIV Congresso do SEPE a ORC vem contribuir com propostas 
de mudanças que garantam que o nosso sindicato não volte a ocupar o 
vergonhoso papel de destruidor do movimento, a exemplo do que ocorreu 
nas greves de 2013.
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Em 2013 tivemos 
greves em diver-

sas redes da base do SEPE. 
O movimento de maior 
impacto e que serve tam-
bém como maior exemplo 
do que foram esses movi-
mentos nesse ano foram as 
greves “unificadas da rede 
Municipal do Rio e da Rede 
Estadual. Apontar rumos 
mais exitosos e propostas 
de ação para nosso sindica-
to em 2014 só é concretizá-
vel se tivermos a humilda-
de de revermos as práticas, 
fazendo a autocrítica com 
base nessas últimas gre-
ves e agirmos em conjunto 
com as demais categorias 
de trabalhadores mobiliza-
dos (como as merendeiras 
e os Garis da Comlurb). 

Veremos que todos 
os fatos nos levarão a crer 
que além da unificação 
das lutas, proposta por 
nós da ORC mesmo antes 
do início das greves (vide 
o caso da assembleia uni-
ficada do Município do Rio 
e Estado), a desburocrati-
zação de nosso sindicato 
e ampliação das esferas 
de participação da base é 
mais do que um caminho 
necessário, é a possibilida-
de de concretização de um 
sindicato classista e com-
bativo. A desburocratização 
não é um discurso apenas! 
Existem medidas concre-
tas para que ela aconteça.

As greves de 2013 
nos deixaram muitos 
aprendizados. Sem dúvida 
a luta da Educação deu o 
seu recado ao país colo-
cando, nos dias 07 e 15 de 
outubro, dezenas e cente-
nas de milhares de pesso-

Análise das Greves de 2013
as, respectivamente, nas ruas 
do centro da cidade do Rio. 
Da mesma forma, ativistas e 
movimentos sociais estiveram 
nas ruas das grandes cidades 
brasileiras apoiando a causa 
da educação. Mesmo assim, 
fomos abafados pelas for-
ças do governo e outras que 
precisamos passar a limpo. 

A primeira força que 
enfrentamos foi a das ins-
tituições burguesas. O go-
verno Estadual articulado em 
suas esferas de aliança Fede-
ral e Municipal mostrou a sua 
face mais nefasta, a da vio-
lência. O que expõe os limi-
tes da democracia represen-
tativa burguesa. O governo 
intransigente usou de vários 
de seus poderes e influência, 
tais como, polícia truculenta, 
a indiferença do legislativo 
estadual, o apoio no judiciá-
rio, medidas internas admi-
nistrativas como sindicâncias, 
processos administrativos 
das secretarias e direções. 

Não menos impor-
tante foram as posturas 
equivocadas, erros de 
avaliação e as traições da 
greve cometidos por com-
panheiros experientes  (e  
conscientes) que com-
põem a direção majoritá-
ria de nosso sindicato. Er-
ros e traições que começaram 
no não entendimento e assi-
milação pelos companheiros 
de que a conjuntura exigia a 
greve, a categoria optou por 
ela em assembleia, só que 
não foi ouvida, foi sufocada 
pelo pessimismo e arrefecida 
pela disposição anticombativa 
com manobras e avaliações 
negativas em série. A resis-
tência que se criou à unifi-
cação foi mais um equívoco. 

Assim prosseguiram, 
boicotando as ativi-
dades encaminhadas 
e organizadas pelos 
comandos de greve. 
Assembleias foram 
deslegitimadas e ti-
veram suas decisões 
descumpridas por 
acordos firmados em 
reuniões de direção 
que se contrapuse-
ram aos interesses da 
categoria, como ficou 
claro na assinatura do 
acordo no STF, termi-
nando com a greve 
no dia 24 de outubro.   
A própria comissão 
de negociação eleita 
em assembleia com 
presença da base 
através do comando 
de greve foi refor-
mulada em reunião 
fechada de direção.

 O mais grave não fo-
ram somente as posições 
equivocadas e traidoras, mas 
principalmente o não reco-
nhecimento desses equívocos 
e a continuidade dos mesmos 
em atitudes que cada vez 
mais nos fragmentam e sec-
tarizam. Os episódios conti-
nuam a se repetir. Um deles 
é o discurso de que há um 
grupo radical que quer acabar 
com o SEPE. Esse discurso 
sectário nada mais é do 
que reprodução da orien-
tação governista de crimi-
nalização de movimentos 
sociais e patrulhamento 
ideológico sobre a diversi-
dade de grupos e corren-
tes que compõe o bloco 
que hoje se organiza e se 
opõe às práticas autori-
tárias de um sindicalismo 
de estado, que tal como 

um cadáver, apodrece ao 
lado da crise de repre-
sentatividade de nossas 
instituições burguesas. 

O que não pode ser ne-
gligenciado é a falta de parti-
cipação de boa parte da cate-
goria estadual na própria luta. 
Os motivos para isso, vários 
poderiam ser enumerados, 
mesmo que não precisados 
em sua proporcionalidade: 
despolitização da categoria e 
descrença em nossos atuais 
representantes e instâncias 
sindicais. A fragmentação e 
precarização de nossa cate-
goria atrai cada vez mais pro-
fissionais que não se vêem 
comprometidos como edu-
cadores, mas somente como 
prestadores de serviços. É 
provável que a meritocracia 
seja até apreciada por alguns. 
Não esqueçamos que ela é 
um valor na sociedade mo-

derna de classes e como tal 
serve a um projeto econômi-
co de sociedade, o liberalismo 
econômico, em sua roupagem 
moderna: o neoliberalismo.

Como temos acompa-
nhado, o fôlego político 
que teve o Brasil após o 
levante popular de junho 
trouxe consigo algumas 
centenas de educadores 
dispostos a uma maior 
participação política nos 
espaços de sua catego-
ria. Para nossa satisfação, 
isso abarrotou as reuni-
ões de conselhos deli-
berativos, comandos de 
greve e assembleias do 
sindicato de novas caras 
e novos ânimos interessa-
dos em participar das es-
feras de decisão do SEPE 
e decidir também pelos 
rumos políticos da cate-
goria. São educadores orga-

nizados em grupos, alguns 
deles com alguma experi-
ência de greves anteriores, 
bem como outros grupos 
recentemente formados e 
também muitos autono-
mistas e independentes, 
ambos querendo participar 
ativamente desse debate. 

Assim se forma-
ram posições classis-
tas e combativas com 
orientações políticas 
as mais diversas, dis-
putando o sentido da 
orientação e práticas 
políticas que devem 
adotar a esquerda e 
nosso instrumento de 
luta de classes, o SEPE. 
A mais sólida e notória 
foi a formação da FOp 
(Frente de Oposição 
pela Base do SEPE RJ).

O FOB

Mais de 150 trabalhadores(as), estudan-
tes e ativistas do Brasil, das regiões  Sudeste, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul, do movimento 
popular, sindical e estudantil reuniram-se no 
ENOPES - Encontro Nacional de Oposições 
Populares Estudantis e Sindicais -  nos dias 
15, 16 e 17 de novembro de 2013.

Estiveram reunidos para analisar a crise 
estrutural de organização do proletariado, a 
luta de classes depois do levante popular e 
traçar uma política e plano de lutas para tal 
conjuntura.

As resoluções do I ENOPES estão nas 
páginas:

http://enopes2013.wordpress.com/
http://lutafob.wordpress.com

O Fórum de Oposições pela Base - FOB é fruto 
da plenária dos Movimentos de Base realizado no 
Congresso da Classe Trabalhadora (CONCLAT), nos 
dias 5 e 6 de Junho de 2010 na cidade de Santos. 
Tem como objetivo organizar a luta dos trabalhado-
res pela base e por isso se constitui com ativistas, 
militantes, oposições e organizações por local de 
trabalho, estudo e moradia. Suas ações são pauta-

A ORC e o Fórum de Oposição pela Base - FOB
A Oposição de Resistência Classista - Educação/RJ surgiu 

a partir da insatisfação de trabalhadores, 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 sindicalismo presente no país.

Como um exemplo recente da degeneração desse mode-
lo, podemos citar o ato do dia 11 de julho de 2013, organiza-
do pelo conjunto das Centrais (CUT, CTB, Força Sindical, UGT, 
CGTB. NCST e CSP-CONLUTAS), que mostrou todo seu caráter 
legalista, cívico e policial. Um mês depois do início do Levante 
Popular de Junho de 2013, 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 manifestan-
tes combativos, como os chamados Black Block, anarquistas, 

ativistas independentes e grupos 
marxistas revolucionários, tentando 
expulsá-los das manifestações. 

Todas as centrais participantes 
foram responsáveis por essa postura 
de controle e repressão ao movimen-
to. Ou por ativamente reprimirem os 
manifestantes com “bate –paus” ou, 
por outro lado, omitindo-se (como 
a csp-conlutas) diante da repressão 
aos manifestantes, e dessa maneira 
quem se omite, colabora.

A ORC é a oposição que de-
fende a orientação do Fórum 
de Oposições pela Base na ca-
tegoria da educação estadual.

das no classismo e na solidariedade de classe, de 
modo a romper o legalismo e o corporativismo. Tal 
Fórum compreende a necessidade de um movimen-
to de oposição pela base que seja antigovernista, 
combativo e classista, ou seja, não concilie com o 
governismo e lute pelo fim da estrutura do sindica-
lismo de Estado (imposto sindical, carta sindical e 
unicidade sindical).

  O 1º ENOPES
O governismo quer a Copa. 

O povo não quer. 
De que lado o Sepe ficará?

Governistas argumentam que os atos conta a realização da 
copa são movimentos da direita. A CUT, como principal central go-
vernista, já anunciou que vai realizar uma campanhaem defesa da  
copa do mundo. Os sindicatos que aderirem a essa explicação ou 
a essa campanha demontrarão estar ao lado do governo e contra 
o povo.

Os trabalhadores brasileiros, que sofrem no dia a dia com 
as péssimas condições de trabalho, moradia, serviços e transporte 
público foram à rua em junho de 2013 por estar cansada desse 
cenário. Nada mais!!

Antes, o movimento organizado argumentava que era neces-
sária uma greve geral, mas que não havia conjuntura. A partir do 
Levante Popular de Junho, os atos que se seguiram e as recentes 
pesquisas que divulgaram o descontentamento do povo brasileiro 
com a realização do evento, provam que está dada a conjuntura. 
De que lado o movimento sindical vai ficar agora??

A construção da greve geral tornará possível barrar a copa 
da FIFA. Nosso sindicato deve se posicionar ao lado da classe tra-
balhadora e não dos seus inimigos.

Sem direitos, não vai ter copa!
Greve Geral! 
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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 Le-
vante Popular de Junho. 
Nossa tarefa é impedir tal 
manobra. Por isso propo-
mos greve da educação 
para o segundo bimestre, 
rumo à construção de uma 
Greve Geral.

Por um SEPE Classista e Combativo: 
construir o Sindicalismo Revolucionário

Desde os anos 1970 o 
capitalismo mundial conhe-
ceu uma tendência a uma 
série de transformações: 
tecnológicas, organizati-
vas, gerenciais e produti-
vas. Estas transformações 
se agrupariam e redun-
dariam em duas grandes 
tendências econômico-
sociais: a reestruturação 
produtiva e a reforma do 
Estado. Logo, os aconteci-
mentos mais importantes 
da conjuntura brasileira 
atual, são desdobramentos 
de processos verificados 
no sistema mundial. 

No Brasil, a transição 
econômica para a hegemo-
nia 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 ins-
titucional, de maneira a 
adequá-la ao contexto de 
hegemonia neoliberal. 

O neoliberalismo re-
presenta um tipo particular 

1. CONJUNTURA
de organização da econo-
mia e da política capitalis-
ta. Este se apresenta como 
uma plataforma política 
tanto para a reestrutura-
ção das empresas quanto 
de reformas do Estado. Pa-
íses como EUA e Inglaterra 
tentam impor esta plata-
forma aos países da perife-
ria do capitalismo (América 
Latina, África, Ásia), inten-
to que estão progressiva-
mente conseguindo.

No Rio de Janeiro, 
Cabral e Paes seguem a 
mesma política com apoio 
do PT que resultou em 
mais direcionamentos de 
recursos do governo fe-
deral. Reeleito ainda com 
uma ampla coalização de 
partidos e forças políticas 
do Estado e apoiado pela 
Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (FIR-
JAN), o governo de Sérgio 
Cabral tem como necessi-
dade atender às reivindi-
cações do empresariado. 
Para os trabalhadores, es-
pecialmente para os que 
residem nas favelas, a po-
lítica é de total repressão 
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 popu-
lares nas diferentes regi-
ões 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. Pode-
mos dizer que o Governo 
Lula teve instrumentos de 
contenção e cooptação 
dos movimentos sociais. 
A partir da posse de Dilma 
esses instrumentos entra-
ram em processo de dete-
rioração. A mídia burgue-
sa e os pseudocientistas 
sociais tentam, atônitos, 
explicar o surgimento das 

atuais  mobiliza-
ções. Somente 
eles achavam 
que a sociedade 
estava parada 
ou contempla-
da no Governo 
do PT e tentam 
anular os sujei-
tos coletivos e 
criar uma mis-
tificação de que 
os movimentos 
surgiram pelas 
“redes sociais”. 
As redes sociais 
foram um meio 
f u n d a m e n t a l 
de comunicação, mas não 
criaram os sujeitos reais 
que vem lutando contra 
o capital e as formas de 
opressão política. O que 
motivou a mobilização fo-
ram exatamente as precá-
rias 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 pú-
blicos; dos que sofrem 
nos transportes públicos; 

os que sofrem nas mãos 
da polícia e do Estado. Os 
“vândalos”, os indesejá-
veis sempre estiveram aí. 
Eles estavam sussurrando, 
através do voto nulo, atra-
vés 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 ple-
na ciência disto e com re-
ceio de protestos em plena 
Copa, já começa a colocar 
como agenda que onde 
não for possível sufocar os 

• Fim da Meritocracia!    
• Contra o Plano de Metas!    
• Contra o fechamento de escolas!
• Combate à precarização do trabalho; dupla função, polivalência e 

terceirizações. Defesa do concurso público!
• Eleições livres e gestão democrática em todas as escolas de todas 

as redes!
• Contra o Plano Nacional da Educação!    
• Contra a mercantilização do ensino!
• Eleições livres e gestão democrática em todas as escolas de todas 

as redes!
• 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 (reivindi-
cação 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 reposição integral das 
perdas!

• 1 matrícula, 1 escola! Nenhuma disciplina com menos de 2 tem-
pos!

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

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

Principais pontos da tese da ORC - nº4 - ao congresso do SEPE/RJ

RJ: A pedago-
gia da avalia-
ção visa escon-
der questões 
estruturais.

No início de 2011, o 
atual secretário de educa-
ção, o economista Wilson 
Risolia, instituiu um siste-
ma meritocrático de boni-
ficação por escola para os 
profissionais da educação, 
mais conhecido como Pla-
no de Metas. Ao invés de 
enfrentar os problemas es-
truturais do sistema públi-
co de ensino, esse conjun-
to de medidas autoritárias 
vem acentuando o proces-
so histórico de privatiza-
ção, sucateamento e pre-
carização das condições 
de trabalho e de ensino no 
Estado do Rio de Janeiro. 

O pagamento da bo-
nificação aos profissionais 
da educação depende do 
cumprimento do currículo 
mínimo de cada disciplina 
escolar, da participação 
dos alunos em todas as 
avaliações internas e ex-
ternas, do lançamento das 
notas dos estudantes no 
sistema conexão educa-
ção e, por fim, do alcance 
de cada meta dos itens do 
Índice da Educação Básica 
do Rio de Janeiro (IDERJ).  

2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O IDERJ é definido a partir 
do tempo médio de con-
clusão dos estudos e pelo 
grau de proficiência dos 
alunos em competências 
no final de cada nível de 
ensino (fundamental ou 
médio). A forma de medir 
a proficiência dos alunos 
é através do desempenho 
do Sistema de Avaliação do 
Ensino do Rio de Janeiro 
(SAERJ), prova elaborada 
por agente externo com 

base nos conteúdos dos 
currículos mínimos. 

Como a remunera-
ção variável vincula-se ao 
fluxo dos alunos, portanto 
ao tempo de permanência 
para a conclusão do seg-
mento do ensino do qual 
faz parte, e a proficiência 
em provas padronizadas e 
externas, essa política edu-
cacional incentiva à prática 
da aprovação em massa 
e restringe o processo de 

ensino-aprendizado ao 
treinamento dos alunos 
para bons resultados em 
avaliações. O objetivo da 
secretaria de educação é 
o de apenas melhorar a 
posição do Estado no Rio 
de Janeiro nos indicadores 
educacionais do Governo 
Federal, como o Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB), e não 
o de enfrentar o problema 
da ausência da qualida-

de do ensino público e de 
massa.  

A imposição do SA-
ERJ enquanto modelo de 
avaliação é parte de um 
processo que visa à perda 
da autonomia do trabalho 
docente, transformando os 
docentes em meros entre-
gadores de conhecimento 
e saberes, previamente 
definido de forma centrali-
zada. Ela tem se configu-
rando basicamente como 

uma forma de controle 
sobre a prática docente, 
retirando, portanto a auto-
nomia do professor de se-
lecionar os conteúdos mais 
adequados para serem 
ministrados aos alunos 
em razão das suas múlti-
plas identidades sociais e 
étnico-raciais e das rela-
ções 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 estru-
tura a valorização e hierar-
quização de certos saberes 
e conhecimentos escolares 
e disciplinares, a partir da 
ênfase dada ao português 
e a matemática. Por fim, o 
trabalho dos professores é 
intensificado, uma vez que 
são obrigados a destinar o 
tempo de aula e de plane-
jamento a aplicar e corre-
ção das provas do SAERJ. A 
secretaria não visa apenas 
exercer um controle mais 
ferrenho sobre a prática 
docente, mas também es-
tabelecer uma forma tanto 
de avaliação quanto de pu-
nição do docente, na medi-
da em que visa associar a 
bonificação à inexistência 
de uma política de reajuste 
e de aumento salarial. 
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Alteração da nomen-
clatura Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Edu-
cação do Rio de Janeiro 
para Sindicato Estadual 
dos Trabalhadores da Edu-
cação do Rio de Janeiro, 
pois acreditamos que os 
instrumentos de luta dos 
trabalhadores devem estar 
totalmente identificados 
com estes, com sua identi-
dade e condição de classe.

Fundo
de greve

Temos que enfrentar 
de forma séria e coerente 
o problema do corte do 
ponto na nossa categoria, 
e seu impacto desmobili-
zador no movimento gre-
vista. Nosso estatuto atu-
almente prevê a existência 
de um fundo de reserva, 
que não pode ser confun-
dido com fundo de greve. 
Reiteremos a necessidade 
de o Sepe assumir a res-
ponsabilidade de construir 
um fundo de greve com 
transmissão automática 
mensal de 10% da receita 
do sindicato para uso ex-
clusivo na ajuda financeira 
aos trabalhadores que so-
frerem corte de ponto em 
função do movimento.

Organização 
das eleições 
para o Sepe 

Defendemos que as 
chapas que concorrerem à 
direção de núcleos e regio-
nais ao assumirem os car-
gos devem apresentar um 
mínimo de 50% de candi-
datos com base local onde 
a chapa concorre, ou seja, 
devem trabalhar na rede 
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A posição 
da ORC: reo-
rientar o sindi-
cato para fazer 
a luta avançar.

A  ORC-Educação/
RJ sabe que seu desafio é 
muito mais sério do que a 
simples conquista de uma 
direção sindical. Propõe, a 
construção de uma nova 
prática política, que livre as 
organizações dos trabalha-
dores das mãos de corren-
tes e partidos políticos e 
conclama os trabalhadores 
da educação a tomar para 
si o protagonismo político, 
lutar por condições de tra-
balho e estudo melhores.

Como orga-
nizar a luta: 
construir o 
movimento 
pela base!

As greves de 2013 
nos deram como lição a 
necessidade de estarmos 
cada vez mais organizados 
na reorientação da política 
que vem sendo implemen-

tada em nosso Sindicato 
que há anos que se carac-
teriza pela burocratização, 
pelo corporativismo 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 defen-
demos que o mais impor-
tante é a construção de 
um movimento pela base 
que reoriente a categoria 
e que seja capaz de trans-
formar a concepção que 
hoje impera no movimen-
to sindical como um todo. 
Assim, a disputa eleitoral 
deve ser vista como uma 
consequência e não como 
condicionante à constru-
ção 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 Representan-
tes são fundamentais por-
que é uma forma concreta 
que permite à base ser 
protagonista também das 
decisões do Sindicato.

É através do conselho 
de representantes que ele-
gemos os Conselheiros de 
Base com mandato impe-
rativo (que precisa cumprir 

as deliberações da base) e 
revogável, e assento (direi-
to à voz e voto) no conse-
lho deliberativo unificado, 
junto com as diretorias. 
Não há tradição no Sepe 
desse tipo de processo. As 
decisões são tomadas pe-
las diretorias em conselhos 
deliberativos sem a pre-
sença dos conselheiros de 
base, que atualmente não 
existem, embora o estatu-
to preveja sua existência.  
O que há, na verdade é 
um grande fosso entre as 
direções e a base.

Concepção 
sindical 

O corporativismo é 
sempre um primeiro es-
tágio do peleguismo. Ou 
seja, uma política corpo-
rativista levada às últimas 
consequências transforma-
se em peleguismo.

A experiência de 
quem atua, hoje, nos movi-
mentos sociais mostra que 
as lutas isoladas não estão 
tendo força suficiente para 
arrancar conquistas 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 opo-
sição séria às reformas 
neoliberais. A estratégia 
parlamentar tem causa-
do nas bases a crença de 
que a participação política 
deve se limitar ao 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 estraté-
gia de organização, mobi-
lização e luta que é o que 
tem freado, mesmo de for-
ma tímida, a ofensiva ne-
oliberal em alguns países.  

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

Portanto, a 
adoção de 
uma concep-
ção sindical 
classista e 

combativa im-
plica perceber 
que:

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

2) Somente pela ar-
ticulação de luta e orga-
nização dos sindicatos no 
nível Inter categorias, pelo 
menos, ou “ramos da eco-
nomia”, 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 organi-
zados da classe” (trabalha-
dores marginalizados, pre-
carizados, subempregados, 
etc.)  é possível promover 
a mudança social no Brasil, 
pelo menos uma mudança 
que atenda aos interesses 
e necessidades dos traba-
lhadores, já que os setores 
marginalizados se ampliam 
em razão das reformas e 
reestruturação produtiva. 
Isto significa que o mo-
vimento sindical tem de 
aglutinar em torno de uma 
política de alianças, tanto 
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municipal ou em escolas 
estaduais daquele municí-
pio ou região. Desse modo, 
acabamos com as chapas 
fantasmas que apresen-
tam candidaturas de pes-
soas que sequer puseram 
os pés nos municípios ou 
regionais a que concor-
rem.  Por fim, defendemos 
que as chapas para o Sepe 
Central estejam inscritas 
em um número mínimo 
de 5 núcleos. Novamente 
o que ocorre no proces-
so eleitoral do Sepe são 
listagens fantasmas com 
uma infinidade de nomes 
que existem apenas para 
se enquadrar na regra es-
tabelecida. O critério que 
prevê um número maior de 
inscrição em núcleos tende 
a excluir das esferas de po-
der e decisão as correntes 
minoritárias, oposições e 
militantes independentes 
não organizados.

Majoritarieda-
de

Defendemos que a 
gestão de nosso sindicato 

seja feita de forma majo-
ritária. O discurso de que 
a proporcionalidade é uma 
forma mais democrática é 
falso. O que há atualmen-
te é um “acordo de cava-
lheiros” entre as correntes 
políticas que atuam nas di-
reção do Sepe e que se re-
vessam a cada gestão. To-
dos se criticam, se acusam 
mutuamente e ninguém 
assume a responsabilidade 
pelos erros políticos come-
tidos pelo Sindicato, inclu-
sive as correntes que são 
majoritárias na composi-
ção do Sepe. Como quase 
todas as correntes acabam 
conseguindo seu “qui-
nhão” no processo de apa-
relhamento do sindicato, a 
proporcionalidade torna-se 
algo muito conveniente 
e de muito conforto para 
aqueles que não fazem a 
luta e burocratizam nosso 
sindicato.  O que garante 
um processo democrático 
na luta sindical é o respei-
to 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. 

Comando de greve
Nosso estatuto deve 

prever que durante as gre-
ves em toda e qualquer 
rede, o comando de gre-
ve eleito nas assembleias 
locais e estadual substitua 
as direções em sua fun-
ção de comando político 
do sindicato conduzindo o 
movimento a partir da de-
mocracia de base, algo tão 
defendido no discurso por 
quase todas as correntes, 
mas na prática rechaçada, 
como assistimos inúmeras 
vezes nas greves deflagra-
das pela categoria. 

Ao contrário de hoje 
em que o movimento é 
conduzido pelos diretores 
e pelo Conselho Delibera-
tivo que muitas vezes nem 
sequer tem representação 
efetiva da base, no co-
mando 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 impe-
dido o acordo no Supremo 
Tribunal Federal.

Abaixo o sindicalismo 
corporativista e colabora-
cionista, contra o aparelha-
mento e a burocratização. 

A ORC combate a 
estrutura sindical da dita-
dura Vargas, herdeira do 
fascismo e do corporati-
vismo pelego que leva ao 
colaboracionismo de clas-
se. O modelo de sindicalis-
mo hegemônico no Brasil 
transforma o sindicato em 
marionete de partidos e 
correntes políticas e reti-
ra o protagonismo da luta 
dos trabalhadores. Não so-
mos contra a participação 
dos militantes em partidos 
e organizações políticas. 
Questionamos a perspecti-
va de aparelhamento e uso 
dos sindicatos, que me-
nospreza o papel dos mo-
vimentos sociais na luta de 
classe. Lutar significa mui-
to mais que se aproveitar 
de momentos de avanço 

para fins eleitorais. Por-
tanto, devemos repetir: A 
ORC sabe que seu desafio 
é muito mais sério do que 
a simples conquista de al-
guns cargos numa direção 
sindical. Propõe, portanto, 
a construção de uma nova 
prática política, que con-
clama os trabalhadores da 
educação a tomar para si o 
protagonismo político, lu-
tar por condições de traba-
lho e estudo melhores, por 
meio da ação direta. Com 
isso, propomos:

• Fim do delega-
do nato nas instân-
cias do SEPE.

• Cedidos para 
mandato parlamen-
tar ou para governos 
não poderão ser elei-
tos para nenhum car-
go ou função em ins-
tâncias do sindicato

• Limitação a 
uma reeleição (2 
mandatos consecuti-
vos), incluindo núcle-
os e regionais.

• Licença sindical 
limitada a dois man-
datos consecutivos, 
não podendo haver a 
acumulação, ao mes-
mo tempo, em duas 
diferentes redes.

• Calendário 
anual de eleições de 
representantes de es-
cola.

• Prestação de 
contas com relatório 
periódico do licencia-
do sindical sobre suas 
atividades apresenta-
do ao sindicato com 
livre acesso à catego-
ria.

• Publicização da 
versão atualizada do 
Estatuto.

os setores fragmentados 
e precarizados das catego-
rias profissionais do mer-
cado formal (terceirizados, 
contratados) quanto os 
“não organizados em sin-
dicatos”, ou seja, os movi-
mentos sociais e populares 
e ter a política de ajudar a 
criar tais movimentos.  

4) Somente através 
da estratégia da Ação Di-
reta seremos capazes de 
resistir às reformas neoli-
berais e ao massacre so-
cial 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 gre-
ves e manifestações, e de 
maneira geral, pela afir-
mação de um projeto de 
poder dos trabalhadores, 
o Poder Popular, pelo poder 
das organizações de massa.  
Não basta afirmar os princí-
pios do sindicalismo comba-
tivo no papel, nem defender 
a ação direta e unidade dos 
trabalhadores nos discurso (o 
que os pelegos fazem), mas 
sim tomar medidas práticas 
(locais e nacionais) que ga-
rantam que a organização e 
a luta sindical expressem em 
todos os detalhes essa con-
cepção combativa.


