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Desde o final do ano passado que nós 

trabalhadores/as da educação e toda a comunidade 

escolar estamos sofrendo duros ataques aos nossos 

direitos. O discurso eleitoreiro dos partidos caiu por 

terra! Com o argumento de combater a crise, o povo 

está sendo o alvo principal das políticas de arrocho 

salarial, retirada de direitos e precarização dos 

serviços públicos. 

A cada semana os novos desmandos do governo 

Rollemberg (PSB) foram aumentando a indignação 

dos/as professores/as. Nada disso mudou. Ainda há 

de atrasos nos pagamentos; a coordenação 

pedagógica está sendo desestruturada através da 

redução dos/as coordenadores/as; As verbas para 

reforma das escolas (PDAF) continuam atrasadas; até 

hoje os professores/as e as escolas sofrem com o caos 

do remanejamento externo; corte de 70% no auxílio 

do material escolar; milhares de estudantes 

estagiários sem receber. Todos esses problemas 

afetam diretamente as nossas vidas, o nosso trabalho 

e o estudo de milhares de estudantes. 

A paralisação de fevereiro e o enfrentamento ao governo 

Essa situação levou os/as professores/as a iniciarem 

o primeiro dia letivo com uma assembleia com 

paralisação. Porém, essa assembleia ocorreu com 

vários problemas. Marcada para as 10h da manhã, só 

começou mais de 13h, esperando mais uma “mesa de 

negociação” do SINPRO com o governo. Ao invés de 

abrir o microfone para as avaliações e informes, o 

carro de som ficou fechado durante toda a manhã.  

A comissão de negociação trouxe a proposta do 

governo. Obviamente, foi argumentado que já não 

havia tempo para uma fala de avaliação sequer! A 

intenção do SINPRO desde o início era aprovar a 

proposta do governo e postergar para abril alguma 

mobilização. No entanto, a proposta não trazia nada 

de novo e foi rejeitada através de vaias e gritos de 

“greve”. A diretoria do SINPRO, pressionada, 

modificou sua posição e encaminhou a paralisação 

até sexta. 

Outro absurdo se verificou na assembleia: na mesma 

praça e no mesmo horário estava ocorrendo uma 

assembleia dos/as servidores/as convocada pelo 

SAE. Ao invés de unificar a luta, tendo em vista a 

similaridade dos problemas no “chão da escola” e nos 

atrasos nos pagamentos, os sindicatos optaram por 

dividir as assembleias.  

Mas a verdade é que, apesar da morosidade do 

SINPRO, a paralisação teve adesão de 95% das 

escolas. Os/as professores/as se lançaram pra luta! Os 

estudantes também começaram a se mobilizar em 

várias escolas para ajudar na greve. A decisão 

judicial pela “ilegalidade da greve” e a campanha 

midiática anti-greve na Globo conseguiram apenas 

jogar mais lenha na revolta dos/as professores/as e no 

apoio comunitário. 

A última assembleia (27/02) trouxe a tona essa 

indignação da base. Mais de 10 mil professores/as se 

reuniram. Também haviam alunos/as, pais e outros 

trabalhadores/as. No entanto, o acordo com o 

governo continuou ruim e com promessas vagas 

(manteve os parcelamentos, não reverteu a 

precarização da coordenação pedagógica, e no que 

diz respeito aos pagamentos diz “se houver 

possibilidades”, etc.). A aprovação de uma greve de 

massas era a solução. No entanto, a proposta do 

Rollemberg foi defendida pelo SINPRO e foi 

aprovado o fim da paralisação. Os professores saíram 

derrotados pelo governo e pela burocracia sindical.

O que estava em disputa nas últimas assembleias?

O SINPRO, dirigido pelo PT, possui uma concepção 

sindical específica. O sindicato é visto como base de 

apoio aos políticos e partidos que supostamente 

lutarão pelos nossos direitos. Segundo essa visão, é 

papel do sindicato cooperar com o governo, 

apresentando propostas “menos piores” a serem 

votadas pelos/as deputados/as. A pressão se dá de 

forma indireta, dentro do parlamento, longe das 



possibilidade de ação popular. Essa concepção é 

fruto da burocratização dos sindicatos, onde os 

sindicalistas estão mais interessados em preservar 

seus cargos e privilégios (imposto sindical, 

lançamento de deputados, etc.) do que defender a 

classe trabalhadora. Não estamos falando nenhuma 

novidade. Essa concepção não é exclusividade do 

SINPRO, mas de toda a burocracia sindical (CUT, 

CTB, NCST, etc.).  

Portanto, o que estava em disputa na última semana 

de paralisação eram duas concepções antagônicas de 

sindicalismo: 1) Essa concepção governista e 

burocrática, que apostou desde o início nas “mesas de 

enrolação” e conchavos com o governo e deputados; 

2) Uma concepção combativa e autônoma, que 

apontou a necessidade do combate ao governo 

através do protagonismo popular e da construção de 

uma greve que mobilizasse toda a comunidade 

escolar.  

O SINPRO defendeu contra a greve se apoiando na 

concepção burocrática, de ilusão no governo e 

subestimação da mobilização dos/as professores/as. 

Consideramos essa concepção errada, e foi ela que 

levou ao acordo rebaixado e tem levado a sucessivas 

derrotas. Por outro lado, a concepção combativa 

existe apenas de forma muito dispersa e não-

organizada, ainda não se apresenta como uma força 

real e por vezes se manifesta de maneira deturpada. 

Mas é ela que possui capacidade de reconquistar a 

dignidade e o poder de luta dos/as trabalhadores/as 

da educação. Por isso a greve foi derrotada, apesar de 

toda indignação e vontade de lutar.  

A tarefa que temos é grande e imprescindível: manter 

o debate e mobilização em nossas escolas; organizar 

os/as trabalhadores/as da educação numa Oposição 

autônoma, combativa e democrática. Ou seja, lutar 

em duas frentes: contra o governo e contra a 

burocracia sindical.

A nossa luta não é só por salário, é por uma educação popular! 

Sob o discurso de defesa do Plano de Carreira a 

direção do SINPRO reforçou uma visão 

economicista e mesquinha, tratando como secundário 

os diversos problemas que estamos sofrendo e que 

não foram resolvidos por esse acordo com o governo. 

Simplesmente ter acabado a paralisação agora por 

uma possível greve em abril é trocar o certo pelo 

incerto. Significa na prática abdicar de uma grande 

greve pela educação e pelas nossas condições de 

trabalho (e com mais possibilidade de apoio da 

comunidade que se vê diretamente afetada por esses 

cortes) em prol de uma luta meramente corporativa 

pelo Plano de Carreira. Enquanto isso, merendeiras, 

estudantes e professores/as continuam sofrendo...

 

Construir uma Oposição de Base, 

autônoma e combativa!

De fato uma oportunidade histórica para a greve foi perdida na 

última assembleia, porém, a luta deve continuar, independente 

das manobras da burocracia sindical. Devemos juntar os/as 

trabalhadores/as da educação em uma Oposição de Base. Uma 

nova oposição não pode se opor apenas a diretoria do sindicato, 

buscando ganhar as eleições, deve se opor a esse modelo 

burocrático de sindicalismo! Devemos propor um novo método 

de luta, organização e reivindicação: de baixo para cima; 

autonomia frente a partidos eleitorais; defesa da ação direta e do 

protagonismo da base; defesa de uma educação popular! 

DEBATA E MANTENHA SUA ESCOLA 
MOBILIZADA PARA A LUTA! 

POR UMA EDUCAÇÃO POPULAR! 

JUNTE-SE A OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA 
CLASSISTA (ORC)! 


