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                                          APRESENTAÇÃO

Este material é uma coletânea de textos da pró-

O.R.C no DF. A Oposição de Resistência Classista (O.R.C) 

é um coletivo de base de trabalhadoras/es da educação que 

já atua no Rio de Janeiro e no Ceará, e visa organizar-se 

nacionalmente para se contrapor 

ao sindicalismo de Estado e propor 

uma atuação classista e combativa. 

"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. Esse 

modelo pode ser explicado da 

seguinte maneira: o sindicato faz 

apenas pressões econômicas e 

politicamente apoia os partidos que 

representam os trabalhadores no 

parlamento. Na medida em que se 

ganha mais espaço parlamentar, 

mais o sindicato se atrela a essa 

prática política e passa a pressionar 

parlamentares, para que esses 

pressionem os governos. Esse 

modelo de sindicalismo transforma o 

sindicato em marionete de partidos e 

correntes políticas. Retira o 

protagonismo das lutas dos 

trabalhadores." (ORC-RJ, 2011) 

Contrariamente ao sindicalismo de Estado, 

propomos a construção do poder popular: façamos com 

nossas mãos tudo que nos diz respeito! Para construir o 

poder do povo, é preciso que os trabalhadores da educação 

se reorganizem pela base de forma inteligente e 

democrática, unificando categorias e níveis; ao contrário, 

pois, da fragmentação burocratizante e 

estéril que acontece majoritariamente. 

Da mesma forma, se renunciamos à 

ilusão do Estado e das empresas como 

aliados ou mesmo agentes neutros, é 

preciso desenvolver formas de 

mobilização combativas que os 

pressionem de fato, disputando com 

estes o poder sobre nosso trabalho e 

nossas vidas. É preciso também fazer 

oposição à educação elitista e 

reprodutivista, que conforma os 

estudantes (e nós mesmos) à 

sociedade de classes, "cada um em 

seu lugar", reduzindo a nós todos a 

trabalhadores obedientes e 

alienados. Para isto torna-se 

necessário desenvolver um 

pensamento pedagógico autônomo 

em prol de uma Educação Popular. 

Estes três temas, formas 

de organização, formas de 

mobilização e redefinição de 

funções são os que guiam os textos desta primeira 

edição. Boa leitura e avante trabalhadoras/es da educação!

Contra a fragmentação das/dos trabalhadoras/es da educação:                                                 

Unificar pela base, romper com as burocracias! 

A realidade sindical dos trabalhadores em educação 

do DF e entorno é uma verdadeira confusão de siglas e 

entidades, e não é por acaso. Ao todo, contando o setor 

público e privado, existem ao menos 5 sindicatos 

representando professores e funcionários. Nas escolas 

públicas temos o SINPRO e o SAE, ambos filiados a 

CNTE/CUT e dirigidos pelo PT. Nas escolas particulares 

temos o SINPROEP e o SAEP, o primeiro filiado a CUT e o 

segundo a CTB (PCdoB). Existe ainda o sindicato dos 

terceirizados (SINDSERVIÇOS) que organiza os 

trabalhadores das cantinas, limpezas e demais serviços 

terceirizados nas escolas, e o sindicato dos trabalhadores em 

educação do Goiás (SINTEGO) “atuando” no entorno do DF, 

sem contar os sindicatos que englobam os trabalhadores da 

educação municipal.  

Porém, tal fragmentação acontece não por grandes 

divergências políticas entre as entidades (que, na verdade, 

adotam basicamente a mesma política e são aliadas). 
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Inclusive, tais entidades não questionam a unicidade sindical 

imposta pelo Estado (um só sindicato por categoria e por 

unidade territorial), mas multiplicam as entidades ao dividir 

uma grande categoria (trabalhadores da educação) no maior 

número possível de sub-categorias (privado/ particular; 

docente/auxiliar/serviços gerais, por exemplo). 

Então, por que a fragmentação? A serviço de quem? 

Como raiz do problema dessa divisão está o 

corporativismo e a burocratização dos sindicatos. Em vez de 

unificar e ampliar a luta comum dos trabalhadores da 

educação, o sindicalismo burocrático separa artificialmente os 

setores: cada um com sua pauta, cada um com sua luta (cada 

vez mais reduzida ao próprio umbigo). No caso dos 

professores isso se reforça pela ideologia meritocrática que 

supõe a superioridade dos “mestres” sobre os demais. Os 

sindicatos citados acima reproduzem isso da pior forma 

possível: o SINPRO fecha os olhos para a realidade dos 

demais trabalhadores e alimenta desejos de alcançar o nível 

salarial das altas burocracias do Estado; por outro lado os 

SINPROEP e SAEP não possuem uma atuação que organize 

efetivamente a luta dos trabalhadores, vivem de lobbys 

parlamentares e súplicas aos governos e políticos. O SAE está 

cada dia mais enfraquecido pelas terceirizações e, sem poder 

de pressão real as suas greves são conduzidas para a súplica 

ao governo. Enquanto isso, as condições de trabalho e de 

estudo são péssimas, temos uma comunidade escolar 

desunida, locais de trabalho opressivos e autoritários. É cada 

um por si e deus por todos. É assim que muitos se sentem em 

suas escolas. 

Nós sabemos que grande parte desses sindicatos não 

possuem qualquer representatividade na base, nos locais de 

trabalho. A estrutura sindical brasileira criou o que se chama 

de “sindicato cartorial”, ou seja, sindicatos regularizados e 

reconhecidos em cartório mas que não possuem existência 

prática efetiva. São apenas “caça-níqueis”, ou melhor, 

burocracias recolhedoras de imposto sindical obrigatório (em 

Brasília existem diversos). Esse não é o caso de todos os 

sindicatos que estamos falando, porém, todos eles mantêm o 

mesmo princípio de divisão das benesses do imposto sindical 

entre as diversas burocracias e se utilizam do sindicato como 

trampolim político-eleitoral.  

Por outro lado, os setores mais precarizados e com 

menos direitos são em geral aqueles com sindicatos mais 

inativos, tal como os trabalhadores da rede privada e do 

entorno. Além é claro dos terceirizados que são utilizados em 

todos os setores como meio de baratear custos e evitar 

“problemas” (leia-se: greves). Tudo isso é garantido por uma 

“ditadura laboral” altamente opressiva, com demissões, 

pressão psicológica e assédio moral. A nossa fragmentação 

prejudica especialmente estes setores mais oprimidos dos 

trabalhadores da educação. 

Por outro lado, a fragmentação dos trabalhadores da 

educação beneficia em primeiro lugar o Estado e as empresas 

privadas de educação, e em segundo lugar as burocracias 

sindicais e partidárias que controlam a anos suas “fatias do 

bolo” com unhas e dentes. Para essa burocracias os vários 

aparatos sindicais garantem certa tranquilidade e uma política 

de “não intervenção” entre os governistas do PT/CUT e 

PCdoB/CTB. 

Por outro lado, a fragmentação enfraquece não 

apenas o poder de pressão das greves e mobilizações como 

também prejudica a própria educação (ocorrendo aulas com 

paralisação de funcionários e terceirizados, prolongando as 

greves que perdem em poder de pressão, etc.) Os professores 

devem lutar e se organizar junto com os demais trabalhadores 

da educação, e em uma escala maior devem se organizar e 

lutar junto com a classe trabalhadora, com o seu povo. 

O que fazer? 

De fato, o combate a esse modelo de sindicalismo, 

que podemos chamar de sindicalismo de Estado, não é uma 

tarefa fácil. Tampouco é uma tarefa impossível. Acreditamos 

que a crítica a esse modelo não apenas é correta, como possui 

condições reais de desenvolvimento. Para tal empreitada, 

achamos necessário dispensar também as fórmulas cosméticas 

e igualmente eleitoreiras da atual oposição ao SINPRO 

(PSOL, PSTU, PCB e outros).  

Portanto, acreditamos que a luta contra a 

fragmentação sindical é possível e necessária, mas para ela 

representar o potencial de um novo movimento de massas que 

ela não poderá ser o mero acordo burocrático (por cima) de 

siglas partidárias e sindicais, deve representar um movimento 

de renovação vindo da base. É preciso que a unificação de 

pautas e lutas seja feita de forma democrática, pelo conjunto 

dos trabalhadores da educação. Assim, é preciso inclusive 

combater a obrigatoriedade da unicidade sindical oficial: 

quem deve determinar a união dos trabalhadores –repetindo- 

são os trabalhadores, e não o Estado! Esse anseio deve se 

materializar em uma proposta organizativa, que ao nosso ver 

é a Oposição unificada. Além disso, é nosso papel lutar contra 

a terceirização, mas contribuir ativamente na luta dos 

terceirizados, exigindo os mesmos direitos dos efetivos e lutar 

por avanços. É preciso somar as pautas dos trabalhadores dos 

setores público e privado, exigindo plano de carreira na rede 

privada e isonomia salarial. Além disso, devemos construir 

comissões de base que unifiquem toda comunidade escolar: 

trabalhadores, alunos, familiares, moradores da área de cada 

escola. 

 

Greves e manifestações: instrumentos de luta das/os trabalhadoras/es                                                   

da educação para construir o poder popular! 

Qual o significado das greves e das mobilizações da 

classe trabalhadora? Em primeiro plano são um instrumento 

na luta por melhores condições de trabalho e de vida, por 

direitos. Em segundo plano, quando estendidas para outras 

categorias, as greves possibilitam a unidade contra inimigos 

comuns e podem se tornar um meio para defender um futuro 

melhor para o povo. Assim, além da possibilidade dos ganhos 

materiais imediatos, as lutas dos trabalhadores são 

combustíveis para a transformação da realidade. A greve é 

uma escola de resistência para o trabalhador.  
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Portanto, as greves e manifestações são fundamentais 

na luta contra as opressões que pesam sobre nossas cabeças, 

e, exatamente por isso, suas formas têm sido, ao longo da 

história, alvo do controle estatal (jurídico e policial) e dos 

defensores do status quo. Esse controle se manifesta 

principalmente na diminuição da capacidade de resistência 

dos grevistas, que se dá por diferentes meios.  

Em primeiro lugar 

vemos a repressão jurídica 

e militar aos protestos e 

greves ocorridos no Brasil. 

A justiça brasileira busca 

colocar as greves na 

ilegalidade, utiliza-se da 

mídia para isolar e 

desmoralizar os 

movimentos, e logo parte 

para as demissões, corte de 

ponto e repressão policial. 

No último ano não faltaram 

exemplos Brasil afora. 

Em segundo lugar assistimos direções sindicais 

cooptadas traírem as lutas das categorias, aceitando migalhas 

dos governos e cedendo às pressões legais e institucionais 

impostas para criminalizar a nossa luta. As direções 

governistas buscam resolver as nossas reivindicações entre 

quatro paredes, nas reuniões com o governo, no espaço do 

inimigo. O problema é que essa via, que chamamos de 

legalista, não resolverá as questões mais profundas de nossa 

luta, o governo tem um projeto de educação e de sociedade e 

nós temos outro. 

Em terceiro lugar, como manifestação da própria 

ideologia dominante (e da política legalista) no seio da 

categoria, percebemos que muitos de nós, ao invés de 

fortalecer a luta e se dispor a resistir, somos levados a 

conduzir uma greve em frente à televisão, de “pijama”. Nós 

trabalhadores precisamos estar mais juntos dos nossos, 

ombro-a-ombro, e junto com eles aperfeiçoar as formas de 

defesa dos nossos direitos. 

Tal como dissemos, a greve é uma escola, e como tal 

pode ensinar coisas boas ou ruins. O atual modelo de ação 

sindical legalista “deseduca” os trabalhadores para a 

conquista de seus direitos. Limita as categorias à súplica e 

impotência frente aos governos. A política sindical que 

deposita nos parlamentares e “reuniões de negociação” a 

decisão das greves é a mesma que cria a concepção de que o 

protagonismo das pessoas é descartável. E o que vemos em 

várias categorias é o esvaziamento dos espaços de luta. 

 Portanto, o aumento do protagonismo e participação 

dos trabalhadores da educação virá com a rejeição dos velhos 

métodos. A afirmação de um novo método de ação sindical é 

necessário. Não significa criar algo do nada, da nossa cabeça. 

Para tal podemos observar a tendência atual de várias lutas: 

greves dos garis, greves de rodoviários e metroviários, greves 

de terceirizados, greves de professores, etc. Muitas destas 

saíram do controle estatal e das direções sindicais e 

empreenderam meios de luta que representaram um “novo 

poder”, estimularam um protagonismo autentico do povo e 

fizeram governos e patrões recuarem mesmo quando estes 

diziam ser “impossível” atender as demandas dos grevistas. A 

isso chamamos Ação 

Direta.  

Apesar do que 

alguns dizem, defender a 

ação direta significa uma 

grande responsabilidade e 

compromisso com a luta. 

Significa que os métodos e 

ações nas greves devem ser 

levadas a sério, pois é na 

ação coletiva, nas ruas, nos 

piquetes, nas ocupações, ou 

seja, na vontade exercida 

diretamente pelo povo (sem 

intermediários), que 

faremos as mudanças. É por isso que uma greve, uma 

assembleia, uma manifestação não podem ser feitas de 

qualquer jeito. E é por isso que as vezes temos a impressão (e 

a certeza) que as burocracias estão boicotando os espaços 

coletivos. 

Mas o poder de pressão de cada categoria é distinto de acordo 

com a posição que exerce na sociedade capitalista. Uma 

categoria de rodoviários que passa 4 horas paralisados possui 

um efeito diferente de uma categoria de professores. Uma 

greve de trabalhadores da educação (assim como de médicos) 

não gera perdas diretas na acumulação de capital, portanto, 

são greve que tendem a ter menor poder de pressão e por isso 

durarem mais tempo. A partir disso o Estado e a mídia jogam 

de duas formas: 1) Alegam prejuízo ao público, aos 

estudantes e à comunidade; 2) Desafiam a nossa capacidade 

de resistir e de nos mantermos mobilizados por longos 

períodos.  

Levando isso em consideração, defendemos que as 

greves de pijama e “comportadas” devem dar lugar a greves 

de massa, com manifestações de rua, ocupações de órgãos 

públicos, além do envolvimento da comunidade nas lutas e 

greves. A parada no trabalho por si só não causa grandes 

efeitos, já está no imaginário hegemônico da educação 

pública precarizada, quando não desmoraliza a própria greve 

por ser algo sistêmico e previsível. Disputar a sociedade, 

formar comitês de luta nos bairros, unificar estudantes, 

funcionários, terceirizados, professores e pais para conquistar 

melhorias nas escolas é tarefa de um sindicalismo realmente 

classista e combativo. Propomos reorganizar os trabalhadores 

da educação como uma força social capaz de através da sua 

ação influir diretamente nos rumos da educação e das 

condições de vida e trabalho. 

 

A GREVE É SÓ O COMEÇO! CONSTRUIR UM SINDICALISMO DE AÇÃO DIRETA! 
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Educação popular: uma reivindicação das/os trabalhadores 

 

[...] o educador reinventa a educação 

reorganizando sua classe, invadindo as 

ruas, levando a “Escola” para a praça. É 

um político enquanto educador. Não se 

reduz ao político do ato pedagógico. 

(Revista Educação e Sociedade, nº4) 

 O movimento sindical brasileiro estrutura-se através 

da concepção de que ao sindicato caberia a função de fazer a 

luta econômica, visando a unificação dos trabalhadores em 

prol de uma pauta que lhes é universal e independe de 

concepção ideológica, o aumento do salário. Por outro lado, 

ao partido político caberiam as lutas de cunho mais político-

ideológico, onde uma vanguarda intelectual direcionaria e 

contribuiria com a politização da classe trabalhadora, 

trazendo pautas mais estruturais através da disputa eleitoral-

estatal. Retira-se assim o protagonismo dos trabalhadores nas 

mudanças que queremos. É isso que vemos com os distintos 

governos do PT e demais partidos de todas a cores e 

roupagens, ditos “representantes do povo”. Nessa concepção, 

lutas estruturais que deveriam ser travadas diretamente pelos 

professores são relegadas a líderes e partidos. 

Ao observarmos, por exemplo, o sindicato dos 

professores de Brasília (SINPRO-DF) podemos verificar que 

ele não diverge muito da concepção nacional acerca da função 

dos sindicatos. A bandeira por uma educação popular é 

tratada como mera abstração, e constantemente secundarizada 

nos debates, sendo tratada como “outras pautas”. Não há uma 

tradução em forma de reivindicações práticas, há um 

negligenciamento sobre a importância de se debater e 

principalmente de concretamente se lutar pela sua real 

efetivação. Enquanto isso, por exemplo, o novo PNE é 

aprovado sem qualquer crítica sobre seu caráter privatizador. 

Sendo assim, propomos a criação de uma oposição 

sindical que tenha um caráter popular-comunitário, que tenha 

como objetivo a defesa dos interesses da classe trabalhadora 

como um todo, e atendendo as demandas dos trabalhadores da 

educação com um caráter não corporativo. O sindicato, os 

professores e demais trabalhadores da educação não devem 

estar alheios às necessidades da classe trabalhadora e lutar 

apenas por questões de cunho corporativo, mas sim lutar 

pelos interesses da comunidade escolar.  

É preciso que uma coisa esteja absolutamente clara 

para nós: a função social da escola na sociedade capitalista é 

reproduzir a sociedade capitalista. Somos pagas/os para 

realizar tal função, e, quase sempre, é isto que estamos 

fazendo, consciente ou inconscientemente: reproduzindo uma 

visão de mundo elitista e mercadológica e ensinando a cada 

um o "seu lugar" na sociedade de classes. A relação da escola 

com a sociedade é uma realidade muito mais ampla do que 

nossas atuações individuais nela. Para quem almejar uma 

educação dedicada aos interesses da classe trabalhadora, é 

urgente conscientizar-se disto e lutar pela redefinição da 

função social da escola, na prática. 

Assim, percebe-se a importância de se conceber a 

educação pública não apenas como serviço necessário e que 

precisa ampliar-se. Professores e sindicatos que estão 

comprometidos com o povo têm que estar juntos na disputa 

ideológica pela educação. Defender a educação popular não é 

apenas defender o acesso universal à escola pública. Nessa 

disputa está contida também a questão dos conteúdos, 

metodologias de ensino e, principalmente, da relação da 

escola com a comunidade que a cerca. 

Uma escola popular precisa estar sempre buscando a 

independência dos conteúdos, ou seja, o fim da tutela do 

MEC/Secretaria de Educação em relação aos conteúdos que 

devem ser ensinados em sala de aula. A escola, professores 

alunos e comunidade, devem ter o poder de decidir as 

prioridades a serem abordadas em sala de aula, prioridades 

essas baseadas na realidade do educando. A unificação dos 

conteúdos acaba por colocar a escola a parte do que acontece 

ao seu redor, não preocupa-se em tratar temas e conflitos do 

cotidiano que a cerca pois tem que atender à demanda vertical 

imposta pelos órgãos do Estado e às pressões do mercado.  

Para um melhor retrato da realidade local dentro das 

escolas elas necessitam abrir as portas para a ampla 

participação dos movimentos populares, pensando-os não 

apenas como exceção dentro de uma realidade segmentada, 

mas sim que estes façam parte do seu cotidiano, pois a luta 

dos movimentos populares é educativa, construindo o 

conhecimento e se fortalecendo com a escola. A comunidade 

deve construir um novo poder nas escolas! 

 

PELA INDEPENDÊNCIA DOS CONTEÚDOS NAS SALAS DE AULA! 

QUE A ESCOLA SEJA ABERTA E CONSTRUÍDA PELOS MOVIMENTOS POPULARES! 

MAIS ESCOLAS NAS PERIFERIAS E NO CAMPO! PELO DIREITO DOS ESTUDANTES DE ESTUDAREM SEM TEREM QUE 

SE DESLOCAR DOS SEUS LOCAIS DE MORADIA! 


