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A política desmobilizadora do SEPE em 2015 e as tarefas dos militantes
combativos em 2016

Após o Levante Popular de junho de 2013, o movimento
popular  em geral,  e especificamente o sindical,  viveu e
vive uma crise entre direção x base, reflexo em parte da
oposição que marcou o junho de 2013, a saber, povo x
“partido”  1.  Neste  sentido,  as  inúmeras  lutas  que  se
sucederam  foram  marcadas  pela  disputa  entre  base  e
direção: as greves da educação no Rio em 2013 e 2014; a
histórica greve dos garis no carnaval de 2014, repetida
com  menor  intensidade  no  presente  ano;  a  greve  dos
rodoviários e metroviários em 2014, a primeira em vários
estados e a segunda em São Paulo.

Em  todos  estes  exemplos,  as  greves  foram
marcadas  pela  organização  pela  base  à  revelia  das
direções.  Estas,  para não perderem seu poder,  fizeram
uma série de manobras para acabar com as greves. No
SEPE este cenário não foi diferente. A greve de 2013 na
rede estadual eclodiu no início de agosto em um contexto
de intensa luta no Rio de Janeiro. Nós da ORC, no fim de
junho de 2013, em meio ao Levante Popular, durante uma
assembleia  conjunta  (rede  estadual  e  municipal)  já
falávamos da necessidade da construção de uma greve
unificada da educação em solidariedade aos protestos e
também  para  impulsionar  o  movimento  de  massas.  A
greve  de 2013 mesmo que  não unificada na teoria,  foi
uma  enorme  experiência  para  a  unificação  no  ano
seguinte. Marcada pela enorme repressão dos governos
Cabral/Pezão/Paes,  as ruas do Rio  viraram campos de
batalha  e  resistência.  Manifestações  de  massa  foram
realizadas com mais de 100 mil pessoas na rua. 

Nestas duas greves o papel da direção foi o de
desmobilizar  a  luta  e  frear  o  ímpeto  da  base:  não
participando  dos  espaços  de  deliberação,  como  por
exemplo, o comando de mobilização, que deliberado em
assembleia, não teve a participação e apoio da direção.
Este  comando  tem  a  função  de  organizar  e  “dirigir”  a
greve  a  partir  de  delegados  de  bases  eleitos  nas
assembleias. A falta de material também contribuiu para
frear  e  boicotar  o  movimento,  já  que  a  propaganda  é
fundamental para a mobilização; e mesmo a presença de
“militantes  pagos”  para  vencer  assembleias,  etc.  Estes

1 O termo partido se encontra entre aspas em função de que nós da

ORC/FOB não somos contra partidos políticos, mas sim os eleitoreiros.
Em 2013, o grito das ruas “não tem partido” não significou o fascismo,
mas sim a negação do sistema político representativo. O não voto nas
eleições de 2014, também é outro exemplo desta negação.

exemplos  mostram  como  o  para-governismo  (PSOL e
PSTU),  direção  majoritária  do  sindicato,  desmobiliza  a
categoria  e  faz  o  papel  do  governismo  (PT/PC  do
B/PMDB): impedir a luta dos trabalhadores.

2015: a aposta eleitoral e o afastamento 
proposital da base

O  ano  de  2014  foi  marcado  por  um lado  pela
repressão estatal, com a detenção dos presos políticos da
Copa e pela criminalização dos movimentos sociais pela
mídia e por outro pelo papel do governismo e setores do
para-governismo  no  movimento  popular,  em especial  o
SEPE, de frear as lutas. Isso consolidou o terreno para o
avanço das políticas neoliberais (privatizações,  corte de
gastos  sociais,  terceirizações,  perdas  de  direitos)  e
produziu um enorme refluxo nas lutas populares. 

Assim,  embora  em 2015  tenha  havido  diversas
lutas, a maioria não conseguiu produzir uma vitória real.
No SEPE,  após dois  anos de intensas lutas e  acirrada
disputa política entre base x direção, esta última aposta o
ano na eleição e na manutenção do aparelho sindical e
também numa “política de fechamento”, isto é, a direção
se  fechou  para  reduzir  a  participação  da  base  nos
espaços deliberativos. Assim, adotou a política correta de
participação nos conselhos deliberativos conforme prevê
o Estatuto do SEPE, porém não cumprindo na prática o
que  o  mesmo  Estatuto  prevê  a  fim  de  permitir  a
participação  da  base  nos  mesmos,  a  saber:  a
representação  por  escola.  Neste  sentido,  só  participam
dos  conselhos  membros  da  direção,  pois  a  política  de
eleição  de  representantes  de  escola  não  é,  de  fato,
implementada.  No  que  se  refere  à  eleição,  houve
mudança  apenas  nos  nomes,  pois  a  composição  da
direção  se  mantém:  PSOL a  maior  força,  com  várias
tendências em distintas chapas, PT/PC do B e o PSTU
com menos força.

O  primeiro  semestre  foi  extremamente
desmobilizado  em  função  do  privilégio  à  eleição  em
detrimento da mobilização: poucas assembleias e atos. O
segundo semestre se caracterizou por aquele fechamento
da  direção  em  relação  à  base.  Estas  duas  políticas
mencionadas  demonstraram  como  o  sindicato  produz
uma  política  governista,  mesmo  que  sua  direção
majoritária não seja o governo.



O governismo no SEPE

Com todos os problemas que as greves de 2013 e
2014  tiveram,  elas  nos  trouxeram  algumas  vitórias.
Embora  2015 fosse  um ano que  dificilmente  ocorresse
uma  greve,  a  tarefa  do  sindicato  para  o  ano  era  de
mobilizar  através  de  um  grande  trabalho  de  base:
percorrendo  as  escolas,  eleição  de  representantes  por
escola, atividades, atos, etc. Isso não ocorreu. A direção
majoritária desde o início do ano privilegiou a negociação
com o governador Pezão por gabinete, esperando que o
mesmo  fosse  acenar  algumas  migalhas.  No  início  de
agosto, quando o governador falou que este ano não teria
aumento,  o  sindicato  iniciou  uma mobilização  para  sua
situação  não  ficar  pior  com  a  categoria.  Porém  nas
assembleias realizadas no segundo semestre  a  direção
majoritária  e  para-governista  (PSOL/PSTU)  não
apresentou e encaminhou nenhuma política concreta para
a categoria, como por exemplo, o boicote ao SAERJ. Este
exemplo  é  emblemático  para  definir  o  papel  governista
que cumpre as correntes majoritárias cumprem. 

O SAERJ é o pilar da política meritocrática que
vem sendo implementada desde 2010 no Estado do Rio
de Janeiro.  Na  greve  de 2011,  a  categoria  deliberou  o
boicote a avaliação, boicote este que ao longo do tempo
cada  vez  foi  mais  se  tornando  tarefa  dos  professores
combativos.  Na  primeira  assembleia  do  segundo
semestre no auditório da ABI a direção majoritária propôs
o boicote associado ao não aumento do salário. Ou seja,
se tem aumento não tem boicote. Uma vergonha!! Assim,
a direção legitima o sistema de avaliação que contribui
para  a  precarização  da  educação.  Isso  se  confirma
quando na assembleia seguinte, PSOL (com exceção de
algumas correntes que possuem militantes deste Partido),
PSTU,  PT,  PC  do  B  votaram  contra  a  proposta  de
paralisação  de  48  horas  com boicote  ao  SAERJ.  Esta
prática  é  governista,  pois  a  realização  do  SAERJ
interessa ao governo.

2016, as tarefas da ORC e de militantes combativos

O ano  de  2015  se  encerra  com esperança  em
meio  a  tanta  desmobilização.  A  esperança  vem  da
histórica luta dos estudantes de São Paulo que ocupam
centenas de escolas contra a política de reorganização,
que  nada mais  é  que fechamento  de escolas.  A forma
como os  estudantes  estão  se  organizando  de  maneira
autônoma é o  caminho que o movimento popular  deve
tomar  em  geral:  independente  de  partidos  políticos
eleitoreiros e patrões.

O  ano  de  2016  vai  ser  marcado  pelo
aprofundamento da política neoliberal. A crise econômica
e os ajustes fiscais são os pretextos para cortes de gastos
sociais, de direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que
intensificará  a  repressão  para  garantir  os  privilégios  de
empresas, indústria e agronegócio e também a realização
das Olimpíadas. A militarização das escolas se intensifica
com  o  controle  de  algumas  por  parte  de  militares  em
Goiás e a participação de policiais nas escolas onde tem
UPP’s no Rio de Janeiro dando aulas de moral e bons
costumes. Em Goiás, uma quantidade entre 20 e 25% das
escolas  estão  sendo  privatizadas  através  da
implementação  das  OS’s.  No  Rio,  nos  últimos  anos
centenas de escolas foram fechadas, e algumas postas
como  referência,  entretanto,  todas  privatizadas,  isto  é,
geridas por grandes empresas. Simultaneamente milhares
de  escolas  estão  cada  vez  mais  precarizadas,  sem
professores e funcionários, os terceirizados sem receber,
salas  lotadas  e  sem  ar-condicionado,  etc.  Para  piorar,
receberemos  nossos  salários  parceladamente  e  não
temos certeza de recebimento do 13º salário. Há chance
de não termos salários em 2016.

Nesse  contexto,  em 2016,  só  há  uma  saída:  a
organização e a luta  pela  base através da ação direta.
Cabe  a  nós,  trabalhadores  da  educação combativos,  a
organização por local de trabalho através da construção
de comitês  de mobilização.  Estes comitês devem ter  a
função de organizar o local de trabalho, a fim de que se
discuta  a  escola  e  as  políticas  educacionais  e  que  se
organize a resistência cotidiana para impulsionar a nossa
luta. 

Construir a greve geral pela base!

Abaixo os cortes sociais e ajuste fiscal!

Boicote ao Saerj! Abaixo o Plano de Metas!

Ocupar as escolas de todo país!

Construir o sindicalismo revolucionário!


