
Contribuição ao    
10º Congresso de 
Trabalhadores/as da Educação 

Agosto de 2015 / oposicao_educacao_dfe@ig.com.br / www.lutafob.wordpress.com / Filiada ao FOB 

Este é um boletim especial para o 

10º Congresso de Trabalhadores da 

Educação do DF (CTE). O objetivo 

é apresentar alguns assuntos que nós 

consideramos importantes para a 

luta dos trabalhadores da educação. 

Não poderíamos deixar de fazer 

algumas críticas ao próprio Con-

gresso. Primeiro, questionamos a 

definição conceitual que o Congres-

so faz de “trabalhador da educação”, 

afinal, apenas os professores da rede 

pública estão sendo delegados. Se 

quisermos pensar a educação para 

além do corporativismo, devemos 

considerar o técnico-administrativo, 

a merendeira, o camarada da limpe-

za, das escolas públicas ou particu-

lares, sindicalizados ou não, todos 

estes como Trabalhadores da Edu-

cação. Essa união possui um grande 

potencial transformador, mas para 

efetivá-la é preciso uma nova práti-

ca sindical. 

Outro problema do CTE é que ele 

não foi fruto de um processo parti-

cipativo, vindo das bases. Dentro 

das escolas os professores estão mal 

informados em relação ao congres-

so: quais às teses, os debates, e as 

possibilidade de intervenção de um 

trabalhador/delegado comum? As 

decisões vêm de cima pra baixo, e o 

que se vê com esse método é uma 

resposta passiva e desestimulada da 

grande massa de professores. 

Para piorar, apesar do discurso da 

mesa de abertura, onde se enfatizou 

o “amor ao próximo” e o rompimen-

to da “frieza” nas relações políticas, 

o Congresso terá seguranças na 

entrada verificando o código de 

barras nos crachás de delegados, 

impedindo até mesmo sindicaliza-

dos e comunidade escolar de entrar 

e assistir aos debates. Quanto estí-

mulo à “democracia participativa”! 

Por fim, o que impressiona no CTE 

são as mesas e o controle partidário 

estabelecido. Um Congresso, no 

nosso entendimento, deveria ser um 

momento acima de tudo para o de-

bate, mas observando a programa-

ção parece que iremos a um Semi-

nário do governo ou algo parecido. 

Iremos ouvir, ouvir e tudo já estará 

definido. Além disso, apesar dos 

duros ataques que estamos sofrendo 

do governo federal, boa parte dos 

palestrantes são conhecidos defen-

sores do governo, fato que não con-

tribui para a mobilização necessária 

para o próximo período. 

 

Uma análise responsável da situação da classe trabalhadora deve se 

basear acima de tudo nos fatos. Importa pouco para nós como se auto-

intitula um indivíduo, grupo ou um governo. Se ele se diz de direita 

ou de esquerda, vermelho ou amarelo. A prática é o critério da ver-

dade. 

Essa definição é importante para desfazer confusões geradas nos últi-

mos meses. Temos claro que a alternativa do "impeachment", impulsionada 

pelos setores conservadores e moralistas da sociedade, não gera nenhum 

benefício aos trabalhadores, pelo contrário, pressionam o governo a posicio-

nar-se cada vez mais do lado dos interesses das elites. Porém, tampouco o 

governo petista é um governo comprometido com os trabalhadores. Afinal, o 

ajuste fiscal foi idealizado e está sendo implementado pelo PT. O governo 

não é o que diz ser, mas o que faz.   

O governo é o ajuste fiscal! 



Brasil, Pátria Educadora? 
Os ataques à educação do Governo Federal e do GDF 

 

No ano de 2015, sentimos os efeitos de mais uma crise do 

capitalismo. Como esperado de um governo neoliberal, 

os principais cortes do governo foram destinados ao seto-

res sociais, onde a educação acabou sendo uma das maio-

res vítimas. O Governo Dilma/PT, apesar de ter adotado 

o lema "Brasil, pátria educadora", anunciou cortes de 

mais de 10 bilhões de reais no setor, o que gerou conse-

qüências como a restrição de quase 90% da concessão de 

bolsa para a formação de professores (PIBID), corte de 

75% dos investimentos destinados a Pós-Graduação, 

entre outros efeitos. Em contrapartida, ampliou seu incen-

tivo à educação privada e aumentou em 20% em relação 

ao ano passado o incentivo ao agronegócio. Nos momen-

tos de "crise", o governo deixa claro o seu caráter de 

classe e, quando tem que fazer escolhas, escolhe o lado 

da burguesia.  

Governo Rollemberg 

Quando saímos da esfera nacional em direção a esfera 

local, vemos que a realidade não é tão distinta. O governo 

Rollemberg/PSB entrou anunciando um clima de instabi-

lidade para os servidores e usuários da saúde e educação 

pública do Distrito Federal. Em meio a esse contexto, 

direitos e ajustes salariais são ameaçados, pagamentos 

são atrasados. O primeiro semestre de 2015 foi um sufo-

co para os trabalhadores da educação. No início do ano a 

alegação de ausência de verbas para o pagamento das 

férias, que resultou no adiamento do início das aulas, 

ameaças ao já conquistado plano de carreira, tentativa de 

calote dos direitos dos aposentados, parcelamento das 

dívidas (13º salário dos aniversariantes de dezembro, e 

pagamento das férias).  

O papel da burocracia sindical e os coxinhas 

Em meio a esse contexto, vemos a falta que faz organiza-

ções dos trabalhadores comprometidas com a classe. Os 

sindicatos filiados a CUT acabam preocupando-se mais 

em defender o governo de um ataque da "direita" do que 

defender os trabalhadores dos ajustes fiscais do governo. 

Nessa defesa cega do governo, a CUT e os sindicatos a 

ela filiados defendem propostas que vão em desacordo 

com os anseios da classe trabalhadora, chegando inclusi-

ve a defender o absurdo "Plano de Proteção ao Empre-

go", que permite aos empresários a redução da jornada de 

trabalho combinada à redução de salários. 

E o Sinpro? 

Não fugindo à regra do imobilismo geral dos sindicatos, 

o Sinpro reproduz a mesmas táticas do sindicalismo de 

cúpula em detrimento do sindicalismo de base. No auge 

das ameaças do GDF e do latente sentimento dos profes-

sores da necessidade de uma greve, o Sinpro defendeu na 

assembleia do dia 27/02 o fim da paralisação apontando 

para uma possível greve caso não houvesse o pagamento, 

em abril, do ajuste previsto no plano de carreira, deixan-

do de lado pautas ligadas às condições de trabalho e fun-

cionamento da escola (verba do PDAF, coordenadores 

pedagógicos, supervisores pedagógicos), e igualmente 

não aproveitando o momento histórico de indignação da 

categoria com os ataques do governo.  

A Militarização das Escolas e a PL da Mordaça: Ameaças à Gestão Democrática 

Os ataques à educação não se res-

tringem à questão econômica, ideo-

logicamente vemos que as escolas 

encontram-se ameaçados por proje-

tos que objetivam desde colocar a 

polícia militar como gestora das 

escolas até cercear e controlar o que 

será ministrado pelos professores em 

sala de aula.  

Um dos exemplos da tentativa de 

cerceamento dos professores foi o 

PL 122, apelidado de PL da Morda-

ça, proposto pela deputada Sandra 

Faraj (Solidariedade - DF). O PL122 

tem como objetivo de tornar a sala 

de aula mais parecida com o que 

tínhamos durante a ditadura militar, 

ou seja, uma sala de aula acrítica na 

qual o professor deva, inclusive, se 

"abster de introduzir, em disciplina 

obrigatória, conteúdos que possam 

estar em conflito com as convicções 

religiosas ou morais dos estudantes 

ou seus pais". Ora se analisamos a 

fundo vemos mais uma tentativa de 

limitar (a já limitada) potencialidade 

transformadora da escola. Como 

pode o professor se eximir de deba-

tes políticos?  



Além disso, outro processo que te-

mos visto, é a entrega da gestão da 

escola para a polícia. Em Goiás, não 

muito distante de nossa realidade, 11 

escolas já foram militarizadas e a 

meta é que mais 8 também passem 

para as mãos da PM. O argumento é 

de combater a onda de violência, 

entretanto o que é esquecido é que a 

solução para a violência não está na 

repressão. A polícia brasileira é uma 

das mais violentas e foi apontada, 

inclusive pela ONU, como um órgão 

que não respeita os princípios huma-

nísticos nem a dignidade da pessoa 

humana. 

Este processo de militarização reflete 

de maneira mais explicita a relação 

entre a educação e os interesses do 

capital, que tem como um dos obje-

tivos formar futuros trabalhadores 

subservientes a disciplinas dotadas 

da lógica da exploração e do lucro. A 

última coisa que este arranjo político 

conseguirá é acabar com a violência 

de maneira pedagógica e restaurati-

va. A realidade das instituições edu-

cacionais não se descola da vida real 

e da luta de classes. Em grande me-

dida a violência escolar reflete os 

problemas de desigualdade social, 

aliada a fatores de ordem histórica e 

cultural. Sem apontar para estas con-

tradições, toda tentativa de paz será 

uma imposição do medo. Logo, fica 

nítido que o problema da violência 

nas escolas é muito mais complexo e 

que a pragmática “solução” de orde-

nar e projetar poder e controle medi-

ante o uso da autoridade e do even-

tual uso legítimo da força é ineficaz. 

Sinpro, um simulacro de    
democracia? 

Uma das funções sociais do sindica-

lismo de Estado é tolher a auto-

organização autônoma e democrática 

dos trabalhadores, conter e desarticular 

suas ações reivindicativas, em nome da 

manutenção da legalidade e da ordem 

(burguesa). No caso da diretoria do 

Sinpro-DF não é diferente. Entretanto, 

esta função não pode ser declarada; ela 

é dissimulada sob uma aparência de 

democracia, a exemplo das assemblei-

as onde, em tese, todos da base podem 

se inscrever para falar, mas na prática, 

quase todo o tempo de fala é tomado 

por diretores e parlamentares convida-

dos por estes.  

Outro exemplo é o 10º Congresso de 

Trabalhadores em Educação Paulo 

Freire (CTE). Toda escola pode eleger 

um(a) delegado/a com voz e voto no 

Congresso, que pode decidir os rumos 

da ação sindical. Aparentemente, nada 

mais democrático.  

Porém, entremos no detalhe: o CTE, 

discutido e aprovado numa única as-

sembleia, foi divulgado em 23/07 (pe-

ríodo de férias), pouco mais de um 

mês antes do evento. O prazo para 

inscrições de teses era 27/07 (ainda nas 

férias). É possível um(a) delegado/a 

ser eleito/a, consultar a base e redigir 

uma tese em apenas quatro dias? Du-

rante as férias? São prazos impraticá-

veis para construir o congresso na 

base. Como efeito, além da tese da 

diretoria, constam no caderno apenas 

mais duas, muito menos extensas, es-

critas por grupos políticos já constituí-

dos previamente. 

Para realmente envolver a base e ser 

representativo, um congresso precisaria 

de alguns meses, talvez um semestre 

para ser preparado. Principalmente no 

caso de trabalhadores da educação, 

dada a diversidade entre estes. O CTE 

conta com a presença de dirigentes 

sindicais da educação (CNTE, SIN-

PROEP, SAE), mas suas bases não 

podem eleger delegados! E, para além 

dos dirigentes das oficiais e ultra pele-

gas UNE e UBES, qual o espaço para a 

participação de estudantes e responsá-

veis? 

As bases estão, pois, afastadas do Con-

gresso. Este se torna mais uma ferra-

menta para as cúpulas sindicais (direto-

ria do Sinpro, CNTE, CUT) tocarem a 

boiada tranquilamente, blindando o 

governo federal através de sua tese, 

seus palestrantes e mediadores escolhi-

dos. Não havendo divulgação prévia 

das teses e resoluções inscritas, fica 

difícil fazer um debate minimamente 

embasado das mesmas. As teses da 

diretoria estão pré-aprovadas. 

Não sejamos boiada! É preciso apro-

veitar o congresso para desfazer o falso 

consenso. Vamos tensionar e criticar a 

atual linha da diretoria, e propor uma 

linha oposta: a do sindicalismo de base. 

O que é um sindica-
lismo de base? 

Para o sindicalismo de base, 

todo/a trabalhador(a) é um 

sindicalista, e todo local de 

trabalho é uma célula do sindi-

cato. Quando não discute ati-

vamente a questão salarial, as 

condições e o próprio sentido 

do trabalho, trata-se de uma 

célula passiva, sendo conduzi-

da sem grande resistência pela 

diretoria sindical, pelo gover-

no, pelo setor patronal. Infe-

lizmente esta é a situação da 

maioria dos trabalhadores e 

escolas.  

Entretanto, os trabalhadores de 

cada escola podem, e devem, 

elaborar suas próprias análises 

acerca da conjuntura política 

geral e da educação. Podem e 

devem organizar suas pautas e 

ações de forma autônoma, se 

quiserem agir conscientemente 

e tomar as rédeas da própria 

vida. 

Mas, e a unidade da categoria? 

A unidade deve acontecer, é 

claro, aliás não só entre a cate-

goria de professores, mas tam-

bém com as demais categorias 

da educação. Mas não através 

da obediência unificada a tudo 

o que quer a diretoria, e sim 

pela livre associação e da co-

ordenação democrática das 

diversas células. 

 



 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Propostas para uma resistência  

ativa dos trabalhadores:  
 

- Unificar a luta e organização no “chão da escola”: professores, técnicos, terceiri-

zados, rede pública e privada, estudantes e comunidade! 

- Formar em cada escola grupos de trabalhadores dispostos a debater e mobilizar a 

comunidade por direitos! Convocar assembléias regionais! 

- Por melhores condições de trabalho: pagamento e ampliação da verba do PDAF, 

redução do número de alunos por turma! Não aos parcelamentos!   

- Abaixo a PL da Mordaça e a militarização das escolas!  

- Em defesa da greve geral contra o ajuste fiscal e a Agenda Brasil! 

- Abaixo a Lei Antiterrorista que criminaliza a luta popular! Terrorista é o Estado! 

MÉXICO: Os 43 estudantes 
assassinados não podem ser 

esquecidos! 

Os 43 estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzina-

pa assassinados em setembro de 2014 na cidade de 

Iguala (Estado de Guerrero) seguem desaparecidos. O 

seqüestro e o assassinato foi orquestrado pela polícia e 

políticos em conluio com o cartel “Guerreiros Unidos”. 

Ocorre que o Estado e o narcotráfico estão integrados, 

praticando assassinatos, exploração sexual e prisões em 

massa, com o objetivo de calar a resistência popular e 

continuar avançando o seu projeto neoliberal. 

Porém, o que se viu depois não foi mais um caso abafa-

do, e sim a combatividade dos trabalhadores. Protago-

nizando marchas, greves, ocupações de órgãos estatais, 

levantando barricadas nas ruas e organizando comitês 

de busca e autodefesa. A solidariedade veio do mundo 

inteiro e a luta por justiça continua! Como dizem os 

camaradas mexicanos:“Vivos los llevaron, vivos los 

queremos!” 
 

Venha construir a Oposição 

de Resistência Classista! 

Após alguns debates e reuniões, nós decidimos 

lançar a proposta de uma nova Oposição. Porém, 

não podemos cair nos velhos erros da oposição do 

PSOL e PSTU (CSP-Conlutas). A nossa proposta 

de ação não é apenas se opor a essa diretoria do 

Sinpro, buscando ganhar as eleições ou disputar 

aparatos, a nossa proposta é combater todo esse 

modelo burocrático de sindicalismo!  

Propomos um método de luta sindical baseado na 

ação direta (em oposição aos conchavos parlamen-

tares), uma organização de baixo para cima e auto-

nomia frente aos partidos e governos. Além disso, 

não devemos reproduzir o corporativismo em nos-

sas reivindicações. Hoje devemos acima de tudo 

resistir a retirada de direitos coletivos e lutar por 

uma educação pública melhor para o povo.  

Por um Sindicalismo Classista e Combativo! 

 


