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A precarização da rede estadual de ensino 
do Rio de Janeiro caminha cada vez mais 
rápida a cada ano que passa e a cada 

ano que entra. Desde o início do Plano de Metas 
(fins de 2009 e início de 2010) o projeto neoliberal 
privatista da educação caminha. Não obstante as 
diversas resistências da categoria (greves de 2011, 
13, 14 e 16, não lançamento de notas, boicote ao 
SAERJ) e as ocupações das escolas em 2016, que 
impediram um avanço maior de tal projeto, a crise 
econômica iniciada no final de 2015 aprofundou a 
precarização da escola pública e do trabalho docente.

 
Do ponto de vista do trabalho docente e do 

andamento da escola, estamos desde o início de 
2016 recebendo os salários na metade do mês e 
não mais no segundo dia útil, salários congelados há 
quatro anos, mais de 600 professores concursados 
aguardando nomeação há pelo menos dois anos, 
fora os milhares que esperam uma convocação. 
A questão dos concursados é dramática quando 
olhamos para enorme carência que existe na rede 
e o número altíssimo de pedidos de exonerações. 
Como consequência temos milhares de alunos sem 
professores em sala de aula. Soma-se a isso a falta 
de porteiros nas escolas o que produz não somente 
a “bagunça” escolar como também a insegurança 
da comunidade, principalmente na capital onde a 
escalada da violência aumenta a cada dia. Faltam 
inspetores nos corredores o que impede muitas 
vezes os professores de darem aulas com uma 
maior qualidade em função do vai e vem dos 
corredores. Em muitas escolas não há comida para 
todos os estudantes o que impede os mesmos 
de se concentrarem nos estudos. Por fim, temos 
funcionários de limpeza e cozinha terceirizados que 
além de receberem baixos salários, não tem os 
direitos trabalhistas básicos respeitados, convivem 
frequentemente com atraso salarial e muitas vezes 
exercem funções que não as suas de origem.

O sindicato se volta para as eleições 
sindicais, sua autoconstrução e abandona 
a categoria nas escolas.  

   Após a histórica greve de massas dos 
trabalhadores da educação em 2016 que apesar de 
ter conquistado vitórias parciais foi um movimento 

derrotado, nós trabalhadores da educação nos 
encontramos desorganizados e subjetivamente 
desmotivados em função de toda conjuntura que 
vivemos. A desorganização a qual vivemos é em 
grande parte responsabilidade da direção sindical 
do SEPE, pois sua prática política não prioriza a 
mobilização e organização de base. O ano de 2017 
praticamente não existiu mobilização por parte 
do sindicato (poucas visitas as escolas, materiais, 
debates, atividades, etc) produzindo assembleias 
muito esvaziadas, paralisações encaminhadas 
de forma equivocada abandonando a categoria 
nas escolas numa conjuntura de fortes ataques. 
Essa desorganização da categoria em falta de 
uma política correta de mobilização por parte 
da direção do SEPE produz um imobilismo como 
também contribui para a desmotivação. O ano de 
2018 começa da mesma forma, principalmente 
em função das eleições sindicais marcadas para 
junho. Embora reconheçamos a importância das 
eleições do sindicato, esta não pode ser um fim 
em si mesmo. Pelo contrário, é a mobilização de 
base para a luta que poderá fortalecer e aumentar 
a participação da categoria no sindicato e seus 
espaços.
 Por mais que reconhecemos a dificuldade 
de vitórias econômicas em períodos de grave crise 
econômica, não podemos nos desanimar nem 
esmorecer, pois isso levará uma maior precarização 
de nossas vidas, trabalho e escola. Além de 
pressionar o sindicato para fazer o seu papel que 
é de mobilizar a categoria com materiais, visitas 
as escolas, atividades, etc; cabe a nós militantes e 
trabalhadores da educação nos organizarmos pela 
base em cada escola para pressionar as direções e 
coordenadorias/seeduc ao atendimento de nossas 
reivindicações. Nesse sentido, se torna fundamental 
a construção de comitês de mobilização em cada 
chão da escola envolvendo professores, estudantes, 
terceirizados, pais e responsáveis para que lutemos 
contra a precarização e pela educação pública que 
atenda e sirva aos interesses do povo.

Construir comitês de mobilização nas 
escolas para resistir à precarização!
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