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 A presente tese “Autonomia e Ação Direta Sindical” foi construída e assinada pela Oposição de Resistência Classista (ORC) com 

mais 22 trabalhadoras/es da educação da rede básica de ensino, da rede privada e da educação pública federal.  
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“Na sociedade capitalista, nas condições de seu desenvolvimento mais favorável, temos um 

democratismo mais ou menos completo na república democrática. Mas este democratismo está 

sempre comprimido nos limites estreitos da exploração capitalista e, por isso, permanece sempre, em 

essência, um democratismo para a minoria, apenas para as classes possuidoras, apenas para os ricos. 

A liberdade da sociedade capitalista permanece sempre aproximadamente como era a liberdade nas 

repúblicas gregas antigas: liberdade para os escravistas. Os escravos assalariados atuais, devido às 

condições da exploração capitalista, permanecem tão esmagados pela necessidade e pela miséria que 

'não estão para a democracia', 'não estão para a política', que, no curso habitual, pacífico dos 

acontecimentos, a maioria da população está afastada da participação na vida político-social.” 
V. I. Lenin, “O Estado e a Revolução", agosto/setembro de 1917. 

 

“A reação feudal-monarquista não era uma doutrina, mas uma força, uma força considerável que 

possuía atrás de si todo o exército, que ardia de impaciência para lavar a honra de sua derrota de 

março no sangue do povo, e restabelecer a autoridade real, maculada e ultrajada; restabelecer também 

o conjunto da administração burocrática, o organismo do Estado por inteiro, o qual tinha à sua 

disposição meios financeiros. É possível que os radicais tivessem acreditado que poderiam jugular 

essa força ameaçadora por meio de novas leis e de uma Constituição, isto é, com armas de papel? (...)  

Acreditavam de tal forma na eficácia de seus debates parlamentares e de seus atos legislativos, que 

negligenciavam o único meio que possuíam de obstaculizar as forças reacionárias do Estado: a força 

revolucionária do povo, organizada de antemão.” 
Mikhail Bakunin, “Estatismo e Anarquia”, 1873. 

 

1 - CONJUNTURA 

1.1 - CONJUNTURA INTERNACIONAL 

A crise do capital, o avanço do neoliberalismo, 

combinado com uma nova onda ainda mais conservadora 
tem subjugado a classe trabalhadora por todo o mundo. 

Históricas conquistas laborais vêm sendo retiradas de 

uma hora para outra, tanto nos países da Europa onde 
ainda existia uma ilusão do “estado de bem-estar social” 

quanto, de forma ainda mais aprofundada, nos países da 

periferia do capitalismo. As tentativas dos governos de 

acalmar os ânimos das(os) trabalhadoras(es) estão se 
demonstrando cada vez mais autoritárias e as 

necessidades de resistências também precisam se 

readequar a nova conjuntura. 

Do ponto de vista geopolítico as potências globais 

continuam e aprofundam sua busca por riquezas, recursos 

naturais e por influência globalmente. A questão da Síria 
é um exemplo fundamental de como se manifestam as 

potencias imperialistas nas disputas energéticas (petróleo, 

gás, etc). Iniciada no primeiro semestre de 2011 sob a 

forma de grandes manifestações de rua e que em alguns 
meses ganharam o caráter de conflito armado, a guerra 

civil ganhou contornos regionais e mundiais com a 

intervenção das principais potências imperialistas (EUA, 
França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e China) e de países 

semiperiféricos como a Turquia.  Além da intervenção de 

vários estados-nações, o povo sírio ainda sofre com o 
ataque do Estado Islâmico em algumas regiões.  

Entretanto, as resistências ao imperialismo e ao 

fundamentalismo também estão ocorrendo em território 

Sírio organizado principalmente pelas forças 

revolucionárias curdas (PKK, YPG e YPJ) que controlam 
territórios importantes, como Rojava (no norte da Síria). 

Entretanto, por serem organizações que não estão 

alinhadas nem com o imperialismo norte-americano e 
turco, nem com Bashar Al Assad e os russos, tais 

organizações, que conseguiram inclusive expulsar o 

Estado Islâmico e construir territórios livres, foram 

classificadas de terroristas pelo Estado turco e pelos 
EUA.  

Por se constituir uma verdadeira revolução socialista, 

anti-imperialista e anti-patriarcal em curso, acreditamos 
ser fundamental darmos nossa solidariedade ao povo 

curdo do norte da Síria e às/aos aguerridas/os 

combatentes que lutam diariamente para livrar a Síria da 
opressão imperialista (tanto dos EUA e Turquia quanto 

da Rússia) e do fundamentalismo do ISIS. 

Frente ao acirramento das disputas globais inter-

imperialistas, é importante combater a integração das 
organizações sindicais aos projetos imperiais ou estatais 

(seja da Rússia-China ou dos EUA-UE) tendo em vista 

que nenhum deles são projetos emancipatórios. 
Defendemos, portanto, que a reorganização internacional 

da classe trabalhadora caminhe para a constituição desta 

em força autônoma no cenário internacional, com a 
reconstrução de uma associação internacional de 

trabalhadoras/es que reúna os povos em luta nos quatro 

cantos do mundo. 
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1.2 - CONJUNTURA NACIONAL 

1.2.1 - O “LULISMO” E O MANIQUEÍSMO DA ESQUERDA PARTIDÁRIA 

Muito tem se falado sobre “democracia” nas ruas, na 
televisão, nas igrejas, no parlamento, nos sindicatos e 

movimento sociais. A essa palavra tem sido dado 

diferentes sentidos, a serviço de diferentes interesses, 
muitas vezes contraditórios e antagônicos (a palavra 

democracia foi tão desgastada que o próprio golpe civil-

militar de 1964 foi justificado como uma defesa da 

democracia, obviamente uma mentira histórica). Se por 
um lado o governo Dilma (PT-PMDB) caminhava a 

passos largos numa política de ajuste fiscal e de 

repressão; por outro, como se previa, seu impeachment 
não seria uma solução nem para o arrogado “fim da 

corrupção”, nem para a melhoria de vida econômica e 

social da classe trabalhadora. De fato, após o golpe 
parlamentar e o impeachment em 2016, tem-se 

aprofundado as tendências militaristas e neoliberais na 

condução das políticas do governo Temer (PMDB-

PSDB). Um pacote de austeridade (reforma da 
previdência, trabalhista, congelamento de gastos por 20 

anos, reforma do ensino médio, etc.) tem atacado as mais 

diversas áreas da sociedade e direitos do povo, com vistas 
a ampliar as formas de exploração da classe trabalhadora 

e aumentar os lucros dos monopólios, bancos e do 

agronegócio. 

Supostamente contrárias a esse processo estão as 
forças da burocracia sindical e partidária (PT, PCdoB, 

PSOL, CUT, CTB, UNE, UBES), se utilizando 

exaustivamente de um discurso “contra o golpe” e a favor 
da “democracia”. Mas, estando claro que o sentido dado à 

“democracia” pelo governo Temer e pela direita 

reacionária é totalmente falso, é necessário compreender 
também o sentido e os interesses por trás da 

“democracia” defendida pela esquerda burocrática e 

reformista. 

A polarização PT-PMDB (hoje, MDB) estabelecida 
pós-impeachment tem como resultado capturar a política 

nacional para um maniqueísmo eleitoral, que tem no ex-

presidente Lula a figura central na definição da 
“democracia”. Para um dos lados só é democrático quem 

defende o ex-presidente, para o outro só é democrático 

quem é a favor de sua prisão. Em ambos os casos é 
estabelecido uma argumentação elitista, superficial e 

oportunista, como se o ex-presidente Lula fosse o divisor 

de águas sobre a democracia no Brasil.  

No discurso da burocracia sindical e partidária 
somente com o ex-presidente participando das eleições o 

país voltaria a ser democrático. Na prática, a democracia 

para a burocracia sindical e partidária é a possibilidade 
deles se elegerem e continuarem em seus cargos e 

negócios, ou seja, a manutenção da sua reprodução social 

como burocracia. O acordo de conciliação de classes 

(exemplificado na “Carta aos Brasileiros” assinado por 
Lula na candidatura do seu primeiro mandato) que 

garantiu até então essa reprodução social da burocracia 

sindical-partidária foi “rasgado” pela burguesia desde o 
golpe parlamentar. Porém, ainda que pese o fato do 

aumento de assassinatos políticos, prisões e repressão 

social, a burocracia continua a dar prioridade às eleições 

de 2018. E a candidatura do Lula, ou de suas/seus 
apadrinhadas/os em 2018, é central nesse processo de 

renegociação dos “termos do contrato” que as cúpulas do 

PT vem tentando fazer com as classes dominantes e, 
pasmem, inclusive com o MDB e demais partidos 

golpistas. Porém, tanto para tentar impedir o 

impeachment em 2016, quanto para se garantir nas 
eleições em 2018, as cúpulas do PT estavam e estão 

dispostas a sacrificar os direitos democráticos e sociais 

do povo (tal como foi a aprovação da Lei Antiterrorista, a 

negativa de Dilma para a auditoria da dívida pública, ou a 
mudança da Lei de Partilha do Pré-Sal, dias antes do 

impeachment).  

Aí está o ponto central da contradição entre direção x 
base por trás do conceito de “democracia” da burocracia 

sindical-partidária: para garantir o seu direito 

“democrático” de participar do Estado burguês, os 

partidos da esquerda reformista estão dispostos (e 

tem a necessidade, imposta pelo capital!) de retirar os 

direitos sociais e democráticos da classe trabalhadora. 

Portanto, assim como a ideia de democracia da direita 
reacionária não representa o povo, tampouco a esquerda 

reformista ou a candidatura de Lula e/ou suas/seus 

apadrinhadas/os representa o povo. Afirmamos a 
máxima, que: não existe governo da classe trabalhadora 

no Estado burguês. Entre a burocracia sindical-partidária 

e a classe trabalhadora existem dois conceitos de 

“democracia” diferentes, pois representam na prática 
interesses diferentes, mesmo que o discurso Lulista se 

travista de “defesa da população” e, de fato, muitas 

pessoas honestas estejam vendo dessa forma. 

Em nossa concepção, a defesa da democracia dentro 

de um ponto de vista da classe trabalhadora não passa 

pela defesa da candidatura de Lula ou outro político 
qualquer. Não é tarefa da classe trabalhadora lutar pelo 

direito de políticos ou partidos disfrutarem cargos e 

poderes dentro do antidemocrático e genocida Estado 

brasileiro. Sendo candidato ou não, o Estado brasileiro 
continuará sendo uma máquina de controle e exploração 

das classes dominantes sobre as massas populares, as/os 

negras/os, as mulheres, as/os estudantes, as/os 
trabalhadoras/es do campo e da cidade. A defesa da 

democracia desde um ponto de vista proletário é, 

portanto, a centralidade da luta pelos DIREITOS 

COLETIVOS: econômicos, sociais, de liberdade de 
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imprensa, de organização e de manifestação, de acesso 

aos serviços públicos, acesso à terra para quem nela vive 

e trabalha, melhores condições de trabalho, moradia e 
estudo. Ou seja, o caminho é a resistência popular e a 

greve geral contra as reforma neoliberais anti-povo, o 

estado de exceção e o genocídio do povo negro e 

indígena. E esse é não apenas o caminho mais “correto”, 

mas o único caminho possível para combater a reação 

militarista e imperialista que avança sobre nossas 
cabeças: a organização autônoma das forças populares, 

não para participar da farsa eleitoral, mas para resistir e 

defender os direitos sagrados do povo. 

 

1.2.2 A FARSA ELEITORAL COMO INVESTIMENTO BURGUÊS E DITADURA 

“O Estado vem a ser como um mediador entre exploradores e explorados; porém, é um mediador que 

foi comprado pelos exploradores e os favorece (...) Está claro que, na sociedade capitalista, o Estado 

está nas mãos da burguesia. Freqüentemente, os cargos mais importantes da máquina estatal são 

exercidos por empresários (industriais, comerciantes, banqueiros e fazendeiros). Outras vezes, estes 

cargos não estão diretamente com os proprietários dos meios de produção, mas com pessoas fiéis a eles, 
e que também desfrutam das vantagens do domínio burguês, como é o caso dos tecnocratas, militares 

etc. Num caso como no outro, o importante é que a máquina estatal seja ocupada por pessoas que 

defendam os interesses da classe burguesa. (...) O Congresso Nacional, os Governos estaduais e as 

Assembléias Legislativas constituem-se também em instrumentos dominados por grandes capitalistas 

ou seus representantes.” (CONHECER A HISTORIA PARA TRANSFORMAR A SOCIEDADE. 

Caderno de Formação nº 01 do Sinpro-DF, 1989, p. 13-15) 

Mas se as eleições gerais apresentam-se como farsa 

democrática, pois o que impera é invariavelmente a 
ditadura do capital, seu questionamento não nos leva nem 

coaduna com um regime ainda mais anti-democrático. A 

crise política no Brasil que explodiu com o Levante 
Popular de Junho de 2013, colocando em xeque a 

legitimidade das instituições partidárias e estatais, entre 

outros aspectos, foi antecipada e seguida por uma 

escalada repressiva para controlar e punir lutadoras/es e 
movimentos sociais: ampliação da judicialização de 

greves, instrumentalização técnica, bélica e política das 

polícias, aprovação das Leis das Organizações 
Criminosas e Antiterrorista, repaginada da Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO), infiltrações, mandatos coletivos 

de busca e apreensão em casas, prisões arbitrárias e, no 
limite, assassinatos e chacinas políticas. Vale dizer, boa 

parte desta realidade ainda sob o governo Dilma. 

Esta escalada repressiva vem representando um 

fechamento progressivo do regime político em nosso 
país. De modo que cenários futuros mais drásticos não 

estão descartados, como a permissividade ou mesmo 

legalização de violações indiscriminada e generalizada de 
direitos políticos mínimos, como a liberdade de 

organização e manifestação (em parte, já em 

andamento!), tanto a movimentos sociais e sindicais 
quanto para partidos políticos à esquerda do regime. É 

importante lembrar que as/os mais liberais reconhecem o 

mérito de ditaduras quando sob ameaça do regime de 

propriedade ou quando interpretam crescimento do 

movimento socialista. Poderíamos citar as adesões ao 

golpe de 64 ou mesmo Mises quando classificou o 
fascismo e a construção de ditaduras na Europa como um 

“expediente de emergência” cujo mérito foi ter salvado a 

civilização europeia. 

O fato é: na história política recente de nosso país, o 

chamado Estado Democrático de Direito atual sequer 

rompeu com a Ditadura Civil-Militar de 64. Não houve 

ruptura, houve uma transição negociada de regimes, no 
qual os militares no poder mantiveram sua anistia, 

instituições, documentos, procedimentos, leis, a moral e 

ideologia nas tropas e quarteis, se reorganizou 
clandestinamente em esquadrões da morte. Esta transição 

negociada nos permite falar que vivemos uma ditadura 

coexistindo no submundo da “redemocratização”. Este 
submundo, no entanto, vem emergindo a passos largos. 

Vivemos no Brasil, há alguns anos, sob uma guerra 

irregular promovida pelo Estado contra sua população, 

tachada como um inimigo interno. O mito da 
redemocratização utiliza as eleições como uma cortina 

que esconde tanto o militarismo quanto o poder do capital 

sobre o Estado e seus representantes. As eleições são um 
sofisticado jogo de cartas marcadas. Defende-las como 

sinônimo de democracia é propagar a confusão e a 

ideologia burguesa de dominação entre o povo. É preciso 
romper a ideologia legalista e seus instrumentos, como as 

eleições e o sindicalismo de Estado, pois até a burguesia 

que disso se beneficia, quando precisa, o desrespeita.  

 

1.2.3 ESTADO DE EXCEÇÃO E INTERVENÇÃO MILITAR 

A criação da Força Nacional pelo Governo Lula/PT, 
bem como a ampliação dos recursos às Forças Armadas, 

a aprovação da Lei Antiterrorismo pelo Governo 

Dilma/PT e os recentes investimentos gigantescos no 
setor de Segurança pelo governo Temer/MDB, bem como 

a convocatória do Exército para reprimir a manifestação 
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do dia 24 de maio de 2017 em Brasília, nos mostram que 

essa não é uma questão de um ou outro governo, mas sim 

de uma política sistemática de Estado. As inúmeras 
chacinas ocorridas por todo o país, realizadas por grupos 

de extermínio e milícias, demonstram a quem realmente 

serve a militarização. A chacina em Manaus em 2015, 
que causou a morte de 37 pessoas em um fim de semana, 

as recorrentes chacinas no Pará, como a de Pau D’Arco 

em 2017 – que resultou na morte de 10 camponeses -, a 

Chacina de Messejana no Ceará em 2015, Chacina do 
Cabula na Bahia em 2015, de Osasco em São Paulo em 

2015, Chacina de Acari, e as cotidianas mortes nas 

favelas e no campo expressam que nossos mortos não 
têm lugar nas estatísticas do Estado! 

Mais recentemente o governo Temer nomeou um 

militar para comandar o Ministério da Defesa 
(historicamente sempre foi ocupado por civis desde a sua 

fundação em 1999). Junto a isso uma clara política de 

valorização das forças militares, retirando-os da proposta 

de reforma da previdência, concedendo aumentos e 
regalias, etc. O governo Temer aprovou a intervenção 

militar no Rio de Janeiro colocando o General Braga 

Neto no comando do setor de polícia do estado, 

intensificando ainda mais a repressão e o massacre nas 
periferias cariocas, o que ainda culminou no assassinato 

da vereadora Marielle Franco e do trabalhador motorista, 

Anderson Gomes, assassinato político, motivado  pela 
atuação da vereadora em defesa do povo negro e contra a 

brutalidade repressiva imposta nas favelas do Rio. O 

claro intuito do assassinato é intimidar e censurar, além 

de ser uma demonstração de poder frente às/aos 
companheiras/os que atuam dentro das periferias em 

defesa dos direitos do povo.  

Necessitamos criar mecanismos da classe 
trabalhadora para resistir ao Estado de Exceção 

materializado também, no caso do Rio de Janeiro, pela 

intervenção militar. Abaixo o Estado de exceção! 

Abaixo a intervenção militar no Rio! Não nos calarão! 

Pela autodefesa popular! 

Marielle e Anderson, Presente!  

Liberdade para Rafael Braga! 

 

1. 3 - CONJUNTURAL LOCAL 

Em âmbito local o Governo Rollemberg (PSB) tem 

se mostrado desastroso. A eleição do atual chefe do 
executivo foi muito mais uma rejeição do eleitorado a 

polarização PT/PC do B (Agnelo Queiroz) x Grupo Roriz 

(Arruda/ Frejat) do que um alinhamento às ideias e 

projeto político de Rollemberg. Já nas primeiras semanas 
de mandato o chefe do executivo do Distrito Federal já 

mostrou a que/quem veio. Iniciou o ano atrasando 

salários das/os servidoras/es da educação e saúde e, a 
partir daí delineou seu governo para criar sensação de 

insegurança financeira no qual teve como consequência o 

atraso de salários e gratificações durante toda sua gestão 

(existem diversas/os servidoras/es aposentadas/os que 
ainda não receberam a pecúnia da licença prêmio!), além 

do pacote de “tarifaços”, como o aumento do preço do 

transporte público.   

Com a desculpa utilizada mensalmente de que as 

contas públicas já estavam atingindo o “limite da lei de 

responsabilidade fiscal”, o GDF, com o apoio da grande 
mídia, criou um discurso de instabilidade que visava se 

colocar enquanto “salvador” das contas públicas do 

Distrito Federal e assim trouxe a tona o congelamento de 

salários, investimentos, aumento de preços de serviços 
públicos e diversos cortes orçamentários principalmente 

nas áreas de interesse social. Para supostamente garantir 

o pagamento dos salários das/os servidoras/es, o GDF 
chegou a utilizar o dinheiro das/os próprias/os 

servidoras/es sacando do Fundo de Aposentadoria dos 

Servidores do DF (IPREV).  

Diversas greves no serviço público pipocaram em 

2015 e 2017 para garantir o básico: o reajuste dos salários 
para minimamente corrigir a inflação, além de outras 

pautas. Entretanto, tais greves que poderiam ter 

culminado em uma verdadeira e combativa greve geral, 

apesar de terem ocorrido quase ao mesmo tempo, 
acabaram sendo fragmentadas sem unidade na luta (com 

atos fragmentados, assembleias concomitantes mas que 

não dialogavam entre si, comandos de greve separados e, 
sem expressar solidariedade entre as pautas de cada 

categoria). O que tivemos foi apenas uma unidade formal 

entre cúpulas burocráticas dos sindicatos.   

No transporte público a gestão Rollemberg sobe os 
preços das passagens de 3 para 5 reais sem ao menos 

fazer auditoria das contas das mafiosas empresas dos 

transporte. Além disso, o governo endureceu o uso do 
passe livre estudantil, aumentando a burocratização 

através da implementação da leitura facial das/os 

usuárias/os de ônibus, obrigando a realização de 
recadastramento, entre outras. As manifestações pelo 

transporte ocorridas foram conduzidas principalmente por 

estudantes e movimentos de luta pelo transporte (como o 

MPL, o “Estudantes Sem Catracas”, Comitê Popular pelo 
Transporte em Águas Lindas, Frente de Lutas de 

Planaltina, entre outros) não tendo, no entanto, apoio dos 

sindicatos para mobilizar as/os trabalhadores pela justa 
luta pelo transporte público. 

Em relação à educação pública a gestão do Governo 

tem sido igualmente desastrosa. O que podemos observar 
é que o objetivo do governo neoliberal de Rollemberg é 
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aprofundar na educação o que já também foi iniciado na 

saúde: sucatear para privatizar (como, por exemplo, a 

privatização da gestão do hospital de base e a gestão de 

parte da educação infantil à iniciativa privada). 

Trataremos seguir da pauta da educação.  

 

2 - EDUCAÇÃO 

A educação em nossa sociedade deve ser entendida 

como uma atividade determinada pelas relações 

capitalistas, racistas e patriarcais nas quais nos inserimos, 
e pela luta de classes, sendo hegemonizada pelo capital. 

Neste sentido, a educação no capitalismo não visa excluir 

as diferenças de classe, muito menos dar oportunidades 
iguais para todas/os, e sim pôr “cada um em seu lugar”. A 

educação dada para a classe trabalhadora tem objetivo 

diferente da educação à que as/os filhas/os de famílias 
ricas têm acesso: prepará-la para postos de trabalho de 

execução (e não de planejamento) precarizadas/os, 

superexploradas/os e dentro da lógica da reestruturação 

produtiva. Por outro lado, a universalização da educação 
pública e a luta por uma nova educação deve ser pauta 

fundamental da classe trabalhadora que pode e deve lutar 

por um ensino de melhor qualidade, pelo direito de 

acesso universal a todos os níveis de ensino (e políticas 

que garantam a permanência), pelo acesso ao saber 

científico, entre outros. Quer dizer: apesar de a escola 
expressar a hegemonia do poder do capital, ela é palco da 

luta de classes na medida em que é transformada em um 

ambiente de crítica, luta e organização de estudantes e 

trabalhadoras/es. 

No ensino básico apesar da constante precarização 

ainda temos uma realidade de massivo acesso à educação 

pública. Entretanto nas universidades, no ensino 
científico, o que vemos ainda é a maior parte da 

população pobre distante dessa realidade ou condenadas 

ao endividamento em cursos superiores nas universidades 

privadas. As cotas para escolas públicas nas 
universidades federais são um avanço do ponto de vista 

do acesso (à população negra e indígena e às/aos 

estudantes de escola pública), mas são insuficientes. É 
preciso reverter a política de cortes que está destruindo o 

ensino público, e exigir o livre acesso ao ensino 

superior, sem Enem, sem vestibular. Para tal, é preciso 
reivindicar: verbas públicas, só para a educação 

pública! E que sejam criadas, nas universidades, o 

número de vagas correspondente à demanda de cada 

curso, além de um currículo orientado a discussão dos 
problemas e construção de soluções para o cotidiano e 

grandes questões que afligem o povo.  

No atual contexto de ajuste fiscal e avanço do 

neoliberalismo e do estado de exceção, as/os 

trabalhadoras/es da educação vêm sofrendo diversos 
ataques e a educação pública passa por um verdadeiro 

desmonte. Os efeitos da Emenda Constitucional 95 (EC 

95) já se fazem sentir. A prioridade do governo não é 
manter um mínimo de qualidade: é conter gastos. Por 

isso, a cada dia que passa nossa carga de trabalho 

aumenta, nosso salário vale menos e nossa saúde piora. A 
autonomia pedagógica é jogada no lixo. As condições de 

trabalho vêm se deteriorando. A qualidade do ensino e do 

atendimento às/aos estudantes vem piorando. Tudo isso, 

para as/os trabalhadoras/es da educação, é um sofrimento 
diário. 

Por falta de verbas, a Universidade de Brasília corre 

risco de parar de funcionar, e o IFB campus Sobradinho 
não será mais inaugurado. Nos demais estados, o 

processo de desmantelamento da educação superior é o 

mesmo. A educação básica também dá vários sinais de 
precariedade, e se o corte de gastos continuar, certamente 

é a próxima a ser desmontada. 

Neste sentido, além de lutar contra as políticas do 

governo de precarização, privatização e cerceamento da 
educação, é preciso ter no horizonte uma proposta de 

construção: uma política educacional alternativa dos 

trabalhadores. Combater as reformas neoliberais, muitas 
vezes travestidas de inovação, não quer dizer se aferrar 

ao tradicionalismo nem ficar alheio ao debate estrutural 

da educação. É preciso desenvolver uma proposta 

alternativa que contemple o currículo, os métodos, os 
objetivos, a forma de organização e gestão da educação, 

entre outros. Esta proposta deve surgir do 

desenvolvimento da organização das bases e 
retroalimentar tal organização. A defesa da educação 

pública deve ter como horizonte estratégico o fim da 

educação privada, afirmando a máxima de que “educação 
não é mercadoria”. A luta das/os trabalhadoras/es deve 

ser não apenas de resistência e por melhorias imediatas, 

mas também para a criação de uma nova realidade 

através da revolução social. 

 

2.1 - (CONTRA) REFORMA DO ENSINO MÉDIO 

Ao mesmo tempo em que fazia enormes cortes de 

verba, o governo Temer aprovou a Reforma do Ensino 
Médio. Esta promete mudanças insustentáveis, como a 

ampliação de carga horária no Ensino Médio. Como 

aumentar as horas com menos recursos? Temer e o CNE 
(Conselho Nacional de Educação) deram a resposta: basta 
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que 40% do ensino seja à distância! A BNCC trata de 

60% do currículo escolar, a parte comum, que será 

presencial, e justamente a parte “especializada” propõe-se 
ser ofertada como EaD. E quem ofertará essa educação a 

distância serão, certamente, empresas privadas. 

No caso da Educação de Jovens e Adultos, a carga 
horária em EaD pode, vir a ser de 100%, segundo o 

governo federal. Esta medida faz parte do desmonte da 

EJA, que vem extinguindo muitas turmas no DF, por 

iniciativa da SEDF, e dificultando cada vez mais que o/a 
trabalhador/a possa terminar seus estudos. 

O carro-chefe das propagandas milionárias do 

governo Temer para empurrar a Reforma para o público 
foi dizer que agora os estudantes vão poder escolher parte 

do seu currículo. Uma verdadeira piada, pois a parte 

específica do “itinerário” será à distância e de forma 
precarizada. Além disso, por lei, cada escola só precisa 

ofertar 2 dos 5 “itinerários”, então certamente faltarão 

vagas para cada área, a depender da Região 

Administrativa no DF, e do município no caso do 
Entorno e do Brasil.   

Não necessariamente todos os cursos de EaD são 

ruins, mas a EaD como está propondo o governo federal 
representa precarização em massa e o aprofundamento 

das desigualdades. 

A Reforma do Ensino Médio é mais um exemplo de 

falsa modernização precarizante, que precisa ser 
combatida com formas de organização e de ação 

adequadas, na prática, e no plano teórico com uma 

proposta alternativa das/os trabalhadoras/es. No que 

concerne ao Ensino Médio na nova BNCC, manteve-se 

apenas as disciplinas Português e Matemática como 
obrigatórias. Isto prenuncia um futuro onde as/os 

professoras/es terão que lecionar diversas disciplinas, ou 

conteúdos interdisciplinares sem ter uma formação 
interdisciplinar. Possivelmente, a estrutura de muitas 

licenciaturas será modificada para abarcar diversas 

disciplinas da mesma área de forma geral e menos 

aprofundada. Ou seja, mais uma política de massificação 
e precarização.  

O Sindicalismo de Estado falha em combater todas 

estas medidas precarizadoras e privatizantes por causa de 
seu economicismo e de seu legalismo. Economicismo 

porque secundariza o debate das condições de trabalho e 

das políticas pedagógicas, e as greves sob o seu comando 
só começam e terminam por causa de dissídio salarial. 

Segundo a jurisprudência, a greve acontece entre uma 

categoria e o empregador; a greve é pelos interesses 

específicos da categoria. Uma greve que tivesse como 
pauta única a Reforma do Ensino Médio, por exemplo, 

provavelmente seria considerada ilegal e abusiva, pois 

não tem uma reivindicação diretamente atendível pelo 
empregador. Ao contrário da burocracia sindical, 

acreditamos que a justiça burguesa não está do nosso 

lado. Assim, não adianta as/os burocratas e sua claque 

clamarem ao governo pelo cumprimento de algumas leis 
que nos favorecem. Como disse Assata Shakur, “Nunca 

ninguém no mundo, nunca ninguém na história, 

conseguiu a liberdade apelando para o senso moral do 
seu opressor.” 

 

2.2 - BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC) 

A aplicação da agenda neoliberal vem desde os anos 
90, seguindo as políticas educacionais do Banco Mundial, 

inclusive nos governos Lula e Dilma. É preciso criticar a 

atuação conciliadora do sindicalismo de Estado, 

incluindo-se aí as entidades estudantis oficiais (UNE, 
UBES, ANPG, e as locais), que não só não resistiram 

como ajudaram a aplicar a agenda neoliberal presente no 

compromisso “Todos pela Educação”, no financiamento 
público da educação privada via PROUNI, PRONATEC, 

a precarização através do REUNI (que expandiu vagas 

nas universidades sem preocupar-se com a qualidade nem 
com a garantia de permanência das/os estudantes pobres), 

a nacionalização privatizante contida no projeto “Pátria 

Educadora”, entre outras iniciativas. A crítica é 

necessária para se rever práticas e mudar estratégias no 
combate aos ataques que a educação vem sofrendo. 

A BNCC, que já vem sendo discutida há anos por 

comissões burocráticas, já era prevista no “Pátria 
Educadora” de Dilma, com uma difusa e confusa 

participação das bases, visa definir nacionalmente grande 

parte do currículo obrigatório, o que diminui a autonomia 
pedagógica de cada localidade e, inclusive entra em 

contradição com a ideia de Paulo Freire e demais 

educadoras/es populares de construção da educação de 

baixo para cima e que parta da realidade das/os alunas/os 
na construção do conhecimento científico. Questionamo-

nos: para que e para quem interessa um currículo 

homogeneizador? Ora, melhor seria que cada local, cada 
comunidade escolar, com suas particularidades, definisse 

seu próprio currículo, que poderia refletir melhor suas 

necessidades.  

A ideia da nacionalização do currículo também está 

presente no ENEM e no SISU que, apesar de alardeados 

como um avanço democrático burocracia sindical e 

estudantil, vêm reforçando desigualdades entre estados da 
federação. As universidades de ponta e com maiores 

investimentos estão nos estados/municípios mais ricos, e 

estudantes filhas/os da burguesia que tradicionalmente 
ocupam as vagas nessas universidades agora (com o 

SISU) tem maior facilidade para disputar/ocupar também 
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as vagas de universidades em estados periféricos, 

dificultando o acesso das/os estudantes pobres de estados 

periféricos às universidades próximas. O SISU colocou 
todas/os contra todas/os, aprofundando as diferenças de 

preparação e desigualdades regionais, bem como as 

possibilidades reais de deslocamento e permanência 

das/os estudantes, estando todos esses aspectos 
permeados pelas desigualdades de classe. 

 

2.3 - O SISTEMA DE CICLOS  

Previsto no PDE e no PNE a adoção do sistema de ciclos
2
 já era uma realidade nos anos iniciais do fundamental e 

este ano passam a ocorrer de forma obrigatória também no Ensino Fundamental II. Essa forma de organização escolar 

como vem sendo implementada no Distrito Federal é extremamente preocupante. Entre vários motivos, destacamos o 

aumento da carga de trabalho, por causa da exigência da adoção dos relatórios individuais (sem, neste ano, dispensar o 
preenchimento de notas no sistema virtual I-educar). Em uma turma de trinta alunas/os já não é uma tarefa fácil (caso 

do EF I), mas para as/os professoras/es do EF II, a tarefa é multiplicada por dez ou mais, segundo o número de turmas 

atendidas.  

O recurso do relatório individual no lugar da nota é interessante no plano das ideias. Porém, para adotá-lo na 

prática, é preciso que haja condições materiais hoje inexistentes. Se a SEDF tentar forçar as/os professoras/es a 

produzir 200, 300 ou até 600 relatórios individuais, isso representará uma carga de trabalho e um desgaste desumano, 
e não será possível apresentar relatórios de qualidade. Sem uma mudança efetiva nas condições de trabalho, a 

substituição do sistema de seriação pelo sistema de ciclos servirá apenas para engrossar o número de aprovação sem 

nenhuma garantia efetiva de uma melhoria da educação. É necessário diminuir o número de alunas/os por turma e 

de turmas por professora, ou, em outras palavras, diminuir a razão aluno/professor. 

O que é curioso notar é que mesmo com o constante debate dos ciclos no ano passado (2017) dentro das escolas 

de ensino fundamental, e com diversas reclamações e divergências do sistema por professoras/es da educação básica, a 

diretoria do Sinpro ainda não se manifestou sobre este assunto. Ora, a adoção do modelo de ciclos faz parte do PDE 
(Plano Distrital de Educação) que foi desenvolvido com a participação do Sinpro. Do PDE só nos divulgam as metas 

relativas ao aumento do salário, mas nunca nos é lembrado sobre todo o conteúdo deste. 

Por estas e outras razões, acreditamos que as/os professoras/es deveriam repudiar o PDE, pois apesar de conter 

algumas metas de nosso interesse, é um pacote que inclui outras muito desfavoráveis. O Sindicalismo de Estado 
adotado pela diretoria do Sinpro, devido ao seu fetiche pelo Estado burguês e ao seu legalismo, dá um grande peso à 

criação de instrumentos legais como o PDE para depois pautar as reivindicações por ele. Então elas/eles dizem, 

pateticamente: “só queremos que o governo cumpra a lei!”. 

O PDE, assim como PNE (Plano Nacional de Educação), foi construído pela junção de trabalhadoras/es da 

educação com o Estado e a iniciativa privada através de fóruns tripartite, como o Fórum Distrital de Educação (FDE) e 

a CONAE. Estes são espaços de conciliação de classe! Mesmo assim, o sindicalismo de Estado participa deles, 
construindo um projeto de educação diretamente com nossos inimigos de classe, e depois defendendo uma política 

rebaixada e com perdas para a categoria, como o PDE. 

 

2.4 - INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO TRAZ PRECARIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Cada vez fica mais claro que o interesse do GDF e da SEDF não está na melhoria da qualidade de ensino mas sim 

na economia de verba seja pela diminuição da reprovação (com a “progressão continuada” prevista nos ciclos), seja 

pela intensificação do trabalho das/os docentes como no caso da diluição da disciplina de Prática Diversificada (PD) a 
todas/os as/os professoras/es.  

Esta decisão unilateral de retirar um/a professor/a específico/a para o PD provocou o fim de projetos pedagógicos 

já consagrados e a desorganização pedagógica de diversas escolas. Além disso, muitas/os outras/os professoras/es 

                                                             
2 Meta 2: Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao 

ensino fundamental de 9 anos, assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o último ano de vigência 

deste Plano. (...) 

Estratégia 2.3: Adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, modelo de 

organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os percursos 

diferenciados de escolarização.” 
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desenvolviam atividades que mantinham bibliotecas, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, dentre 

outros, funcionando nas escolas. Como consequência da ação do GDF e SEDF muitos desses espaços pedagógicos 

estão fechando ou estão subutilizados por falta de responsáveis e por falta de valorização. 

O objetivo da SEDF é atribuir a carga horária de aulas completa para todas/os as/os professoras/es. Isto é ruim por 

dois motivos: a) pelo próprio aumento do tempo em sala de aula (para uma parcela considerável de professores) e 

consequente desgaste, e b) porque diminui o tempo disponível de cada professor para projetos de contraturno, uma 
realidade em diversas escolas até pouco tempo atrás. Para trabalhar com menos desgaste e maior qualidade, 

precisamos de 50% da jornada de trabalho fora da sala de aula, em atividades de coordenação, planejamento e 

formação! 

 

2.5 - A FALÁCIA DO ENSINO INTEGRAL 

Outra política que não funciona é o Ensino Integral, 

pois nas escolas onde é implantado muitas vezes não há 
espaço físico apropriado, nem número suficiente de 

trabalhadoras/es, nem formação adequada das/os 

mesmas/os. Defendemos a ideia de um ensino que 
desenvolva integralmente as/os estudantes, ou seja, nas 

diversas áreas do conhecimento teórico e prático, nas 

habilidades sócio-políticas e comunitárias, em termos 

propedêuticos e técnicos, na preparação para o mundo do 
trabalho (e contra a exploração do trabalho) e de forma a 

capacitá-los para o ensino superior. A proposta rebaixada 

da SEDF, na prática, é apenas o mesmo ensino de 
sempre, mas em tempo integral. E nem mesmo esta 

proposta é viabilizada.  

Não adianta a SEDF, com o apoio do Sinpro, 

inventar mil “novas ideias” para a educação sem as 
condições necessárias e sem a participação das/os 

trabalhadoras/es de base! Estas políticas implantadas de 

cima para baixo são massificadoras e geram mais 
precarização. Para uma grande parte do professorado, 

gera ainda mais resistência a qualquer tipo de inovação: 

um grande desserviço. É preciso mudar a educação, e a 

mudança efetiva será realizada pelas bases organizadas e 
de acordo com as condições materiais que estas vão 

conquistando! A verdadeira mudança vai acontecer de 

baixo para cima! 

 

2.6 - GESTÃO DEMOCRÁTICA E AVALIAÇÃO 

A gestão democrática, em termos práticos, se resume 

na maioria das escolas à eleição para a direção. Embora o 

DF tenha uma lei avançada sobre a gestão democrática, a 
realidade não se muda por leis e sim pela prática política.  

As escolas do DF seguem a estrutura de poder 

fisiológico típica da política brasileira, com práticas de 
trocas de favores e autoritarismo rotineiro. Assim, para 

realizar duas Assembleias Escolares por ano, envolvendo 

todos os segmentos da escola, como está na lei, é 

necessário mobilizar toda a comunidade escolar e romper 
com velhas ideias a respeito de hierarquia, democracia, 

da relação professor-aluno, da capacidade das mães e 

pais, do papel da criança e da/o adolescente na sociedade, 
entre outros. Isto requer um trabalho de base árduo e 

organizado que o sindicalismo de Estado burocratizado 

não tem interesse de realizar. O sindicalismo 
revolucionário, ao contrário, tem todo o interesse, mas só 

terá condições de fazer este trabalho com a auto-

organização democrática de grande parte da categoria. É 

preciso que cada trabalhadora da educação seja uma 
militante da democracia e da causa do povo, a exemplo 

do movimento independente de professores do México e 

outros países latino-americanos onde as/os professoras/es 

se aliaram profundamente às comunidades pobres 

urbanas, indígenas e camponesas. 

A participação da comunidade na vida escolar é 
indispensável, Para que aconteça, é preciso que os 

segmentos da escola levantem as pautas e interesses da 

comunidade que a envolve e os transforme em objetos de 
conhecimento, reivindicação e ação autônoma. Um 

espaço possível de ser construído com a participação das 

comunidades escolares são as assembleias populares de 

bairro, envolvendo as/os demais trabalhadoras/es e 
comunidades escolares de uma mesma localidade. 

A avaliação escolar é um aspecto onde acontece 

grande ingerência do Estado e mesmo do Capital, através 
das avaliações externas como o ENEM e a Prova Brasil. 

Tais instrumentos quantitativistas não são adequados para 

perceber as causas do maior ou menor desempenho e não 
levam em conta os interesses da comunidade escolar. A 

pressão pela aprovação no ENEM, que é mais um 

concurso do que uma avaliação, estrutura todo o Ensino 

Médio e parte do Ensino Fundamental. Esta pressão 
desvirtua o ensino-aprendizado, transformando-o em 

grande medida em treino para prova, recaindo no 

conteudismo e tecnicismo, práticas alienantes para as/os 
estudantes e trabalhadoras/es da educação. Uma 
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avaliação escolar do interesse da classe trabalhadora seria 

baseada nos critérios da própria comunidade, o que exige 

a organização autônoma desta.  

Por uma educação autônoma e emancipadora, a serviço 

da classe trabalhadora! 

 

2.7 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO  

A entrega da gestão de instituições de ensino públicas 

para Organizações Sociais já estava prevista no projeto 

Pátria Educadora (Parte II; item 8) e vem sendo aplicada 

na educação infantil no DF desde o governo Agnelo (PT). 
No estado de Goiás, já está sendo implementada no 

Ensino Fundamental, apesar da grande resistência de 

estudantes e professoras/es. É uma grave ameaça para a 
educação pública do DF e de todo o Brasil. Para as/os 

trabalhadoras/es, resulta em perda salarial e instabilidade 

do emprego. Para estudantes e trabalhadoras/es significa 
o oposto da gestão democrática, onde todos devem 

participar: será uma gestão tecnocrática onde supostos 

especialistas em gestão vão trazer suas soluções 

iluminadas pela lógica empresarial. Além disso, a 
exploração de professoras/es e outras/os trabalhadoras/es 

da educação aumentará devido à possibilidade de 

contratação sem concursos, o que significará a 
terceirização de docentes, tal como o projeto de OS em 

Goiás. Nesse contexto, com instabilidade no emprego e 

gestões antidemocráticas, ocorrerá o que já conhecemos 

no ensino privado: a quase inexistência de resistência 

organizada e de greves.  

O Sindicalismo de Estado é insuficiente para 
combater a privatização/terceirização da educação. A luta 

contra as OS deve ser pautada pelo Sindicalismo 

Revolucionário na sua proposta de unificar as lutas de 
todas as categorias de trabalhadoras/es da educação, da 

pública e da atual educação privada, e também do modelo 

“misto” representado pelas OS, além das/os estudantes e 
seus familiares. Se não é possível fazer isto através do 

Sinpro (DF) e do Sintego (GO), que o façamos através 

dos comitês de mobilização e outras formas de ação 

conjunta: assembleias escolares, assembleias 
comunitárias, atos intercategorias, etc. Pela sua função 

social crítica e emancipadora que defendemos, bem como 

pela perda de direitos, uma escola não pode ser gerida 
pela lógica empresarial! 

 

2.8 - “ESCOLA SEM PARTIDO” 

As escolas estão sendo cerceadas de sua liberdade de 

várias maneiras: legalmente por projetos como o Escola 
sem Partido, e na prática pela ação de professoras/es e 

alunas/os conservadoras/es e/ou fundamentalistas 

religiosas/os. Por um lado, perseguem posições políticas 
de esquerda, ou simplesmente humanitárias e 

constitucionais (vide os direitos humanos em geral e os 

direitos sociais), assim como religiões de matriz africana 
e debates relacionados à gênero, sexualidade e direito das 

mulheres. São perseguidas as tentativas de politização do 

ambiente de trabalho e até mesmo as práticas 

pedagógicas críticas, com o “argumento” de que estas se 
afastam dos conteúdos. É fundamental desmascarar essa 

pretensa defesa dos conteúdos e da ciência contra o 

“doutrinarismo de esquerda”. O que se pretende, na 
verdade, com o Escola sem Partido e outros projetos 

reacionários (que citaremos abaixo) é atacar 

profundamente os conhecimentos científicos sobre 
biologia, sexualidade, ciências humanas, realidade 

brasileira, religiões, etc. e fazer uma verdadeira 

doutrinação político-moral, anticientífica e apologética 

do status quo (fundamentalismo religioso, militarismo, 
latifúndio, homofobia, machismo, racismo, etc.) com 

base numa uniformização dos pensamentos e das ações 

na escola, que ganha (através desses projetos) contornos 
mais pragmáticos através da perseguição estatal-

administrativa às/aos professoras/es que pretendem 

ensinar e debater os conhecimentos científicos.  

Evidenciando anda mais essa política educacional 

anticientífica e reacionária, vê-se com normalidade a 

promoção de projetos escolares em defesa do Estado 
burguês e suas instituições, com os projetos Semana do 

Jovem Eleitor, Parlamento Jovem Brasileiro, a lei da 

Educação Cívica e Moral, e outros. As escolas não 
abordam criticamente as instituições repressivas como 

PM e forças armadas: ao contrário, geralmente as tratam 

como parceiras, convidando para dar baculejos e 

palestras, para ministrar o famigerado PROERD, como se 
estas instituições não fossem responsáveis pelo genocídio 

da juventude negra e a opressão diária às/aos 

trabalhadoras/es. Em outras palavras, sendo conivente 
com o crescimento do militarismo no Brasil, quando não 

o fomentando diretamente! 

A aparente neutralidade do Escola sem Partido tem 
em si a ideologia da defesa das instituições estatais, o 

silenciamento frente aos ritos cristãos e práticas 

preconceituosas dentro da escola, e inclusive do controle 

da educação pelos militares, como nos exemplos no 
estado de Goiás. É preciso que haja liberdade de 

expressão, de pensamento e crença nas escolas, aliadas à 

laicidade. Isto só se constrói com a organização e a 
politização do local de trabalho.  
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Frente a essa realidade, o que fica claro é que o 

sindicalismo de Estado parece não ter instrumentos para 

reagir ao conservadorismo, e nem sequer vê as forças 
repressivas do Estado como antagonistas da classe 

trabalhadora. Sua política cupulista não só abandonou o 

trabalho de base nas escolas há muito tempo, como ainda 
o sabota em diversas ocasiões, quando setores não 

alinhados às direções sindicais o fazem. Isso dificulta a 

formação permanente das/os trabalhadoras/es da 

educação para defenderem as causas justas, igualitárias e 
populares. 

Ao contrário disso, a prática pautada no Sindicalismo 

Revolucionário é fazer a crítica do Estado burguês, suas 
instituições e formas de dominação, inclusive as 

instituições repressivas, o racismo-machismo 

institucional e a farsa eleitoral. Consequentemente, as 

políticas de segurança das instituições de ensino devem 

ser elaboradas junto com a comunidade, a partir do 

princípio da autodefesa popular. Esta será cada vez mais 
necessária no atual estado de exceção, onde a polícia 

tende a cada vez mais abandonar qualquer aparência 

democrática, alvejando trabalhadoras/es em contextos de 
greves e manifestações e pior, oprimindo a juventude 

periférica rotineiramente. É preciso desenvolver uma 

educação antirracista e anticolonial, e isto significa 

abordar conteúdos como a história dos índios e negros no 
Brasil e na América como um todo. Mas também criticar 

na teoria e na prática os mecanismos do racismo 

institucional, como a constituição do suspeito e a 
marginalização de setores explorados de trabalhadoras/es, 

majoritariamente negros e mulheres (inclusive dentro das 

instituições de ensino). 

 

3 - DIREITO HUMANOS E DIVERSIDADE 

 

Embora os Capitalistas utilizassem o sistema de privilégios da pele branca com grande eficácia para 

dividir a classe trabalhadora, a verdade é que os Capitalistas só favoreceram os trabalhadores brancos 

para usá-los contra os próprios interesses destes, não porque existia uma verdadeira unidade da classe 

“branca”. Os Capitalistas não queriam trabalhadores brancos unidos com Negros contra seu domínio e 
o sistema de exploração do trabalho. A invenção da “raça branca” era uma farsa para facilitar essa 

exploração. Os trabalhadores brancos foram subornados para permitir a sua própria escravidão 

assalariada e a superexploração dos Africanos; eles fecharam um acordo com o diabo, o que emperrou 

todos os esforços pela unidade da classe nos últimos quatro séculos”. Lorenzo Komboa Ervin,  

 

3.1 GÊNERO, RAÇA, E SEXUALIDADE  

A luta das mulheres, a luta contra o racismo e a luta 
pela emancipação da classe trabalhadora são 

indissociáveis, uma vez que a opressão patriarcal faz 

parte da opressão de classe, e o sistema capitalista foi 
erguido sobre a colonização, escravidão e genocídio dos 

povos das Américas, África, Ásia e Oceania. Os sistemas 

de opressão física, moral e sexual, fazem parte da base de 
sustentação do Estado burguês. São parte intrínseca de 

qualquer sociedade de classes. A opressão de classe, raça 

e gênero permitem às classes dominantes explorar nosso 
trabalho e usurpar nosso poder político.  

No Brasil, a população negra e indígena, as mulheres 

e toda a população LGBT+ ocupam os postos de trabalho 
mais precários e de menor remuneração. Seus direitos 

sociais, políticos e civis, e o próprio direito à vida, são 

mais ameaçados por agressões das forças repressivas do 
Estado, paralelas e privadas, e também por agressões do 

povo contra o povo.  

 

3.2 - A REPRODUÇÃO DAS OPRESSÕES NO AMBIENTE DE ESTUDO E TRABALHO 

A educação reproduz o racismo, pois as/os estudantes 

negras/os e indígenas geralmente têm condições de 

estudo piores do que as/os estudantes brancas/os: acesso 
a escolas mais precárias, menos tempo de estudo em casa 

por causa da obrigação de trabalhar desde cedo, menor 

possibilidade de apoio dos familiares por conta de sua 
elevada carga de trabalho e muitas vezes de sua pouca 

escolaridade. No caso das estudantes, soma-se a tudo isto 

a carga de trabalho doméstico, e muitas vezes o cuidado 

de crianças, que ainda são atribuídos às mulheres. A 

permanência de estudantes LGBT+ nas instituições de 

ensino é frequentemente vulnerável, por causa da 

discriminação interna (dos colegas, professores ou da 
própria gestão escolar) e externa, chegando-se ao perigo 

de vida. 

As mulheres, que são a maioria na categoria de 
trabalhadoras/es da educação, também enfrentam a dupla 

ou tripla jornada. A falta de oferta de creches e berçários 

públicos e gratuitos para mães e pais trabalhadores 

geram, para as estudantes mães, dificuldade em se manter 
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na escola, e para as trabalhadoras das escolas, acúmulo de 

funções, má qualidade do atendimento à criança ou 

dispêndio de um valor que faz falta (e que é condição 
para poder trabalhar). Assim, lutar por creches públicas e 

gratuitas próximo ao local de estudo e trabalho é uma 

forma de lutar pelos direitos imediatos da mulher 
trabalhadora e da estudante! Além disso, é importante 

reivindicar a ampliação da licença paternidade do 

trabalhador com vista a ampliar a presença do homem 

nos cuidados dos filhos e combater a tradição e ideologia 
que desresponsabiliza os homens por essas tarefas. 

É majoritária a presença de mulheres e negras/os nos 

empregos com as piores remunerações e condições de 
trabalho nas escolas: serviços gerais, cantina, 

portaria/segurança. O sindicalismo de Estado reproduz o 

racismo e o machismo quando organiza e mobiliza quase 
exclusivamente as/os trabalhadoras/es com carteira 

assinada e as/os funcionárias/os públicas/os. Atualmente 

mais de 80% das/os trabalhadoras/es formais 

brasileiras/os não são sindicalizadas/os (IBGE, 2017), e 
isso sem contar as/os desempregadas/os, donas de casa, 

camelôs e informais em geral. O sindicalismo de Estado 

exclui setores majoritariamente negros e femininos que 
estão na informalidade ou em relação de trabalho 

precária, contratadas/os como prestadoras de serviços, ou 

mesmo por empresas de terceirização. Que dirá das/os 

autônomas/os! No caso das instituições públicas de 
ensino, as/os trabalhadoras/es negras/os estão em maior 

número nas funções terceirizadas, com menos direitos e 

menores salários. Em vez de se propor a juntar os setores 
da classe trabalhadora que têm um mínimo de direitos e 

maiores condições materiais de se mobilizar, o 

sindicalismo de Estado aceita covardemente a separação 
da luta por categorias, como manda a lei. Isto fragiliza a 

todos, mas principalmente os companheiros e 

companheiras terceirizadas. 

No caso das escolas públicas do DF, não faltam 
motivos para as/os companheiras/os terceirizados se 

mobilizarem: salários e benefícios atrasados, desvio de 

função, falta de material, abusos diversos. Porém, faltam 

condições materiais, ideológicas e organizativas. O 

Sindiserviços é visto com extrema desconfiança. De fato, 

sua presença nas escolas é praticamente nula e sua prática 
durante as greves e ações trabalhistas é extremamente 

oportunista e burocrática. O certo é que o Sindiserviços, 

com a omissão e conivência dos outros sindicatos da 
educação (SAE e Sinpro), é parte das engrenagens de 

opressão e desarticulação que pesa sobre a massa de 

terceirizadas/os, em sua maioria mulheres e negras/os. 

Muitas vezes as/os terceirizadas/os estão afastados 
das/os trabalhadoras/es da carreira da assistência, e mais 

ainda das/os professoras/es. Isto é também de 

responsabilidade coletiva das categorias, mas 
principalmente das/os burocratas sindicais, que estão no 

comando de uma forma de sindicalismo que só faz 

reproduzir essa desunião. Numa escola dividida, cada 
categoria faz greve por conta própria e vai-se tocando o 

que dá de forma precária. 

Combater as opressões de raça, gênero e 

sexualidade na educação começa por romper com o 
corporativismo do sindicalismo de Estado. Fora disso, 

todo discurso cai no idealismo e no oportunismo. 

Precisamos unir as categorias de trabalhadoras/es 
precarizadas/os e com menores direitos às/aos 

trabalhadoras/es mais estáveis e com mais direitos. 

Assim, é dever do professorado lutar pelas condições de 

trabalho e salário das/os companheiras/os dos serviços 
gerais, e vice-versa, na medida do possível. Sem limpeza 

e sem cantina não tem escola! 

Se os sindicatos não fazem a união, temos que buscá-
la através dos comitês de mobilização, das comissões de 

base de escola, das assembleias escolares e comunitárias. 

Um exemplo é o da UnB, onde as/os terceirizadas/os 
estão lutando pelos seus direitos, fazendo assembleias, 

greves e manifestações, mesmo sem o Sindiserviços, 

apenas com o apoio decisivo de estudantes e demais 

trabalhadoras/es e sindicatos da UnB. Ninguém é 
obrigado a obedecer um modelo sindical que não lhe 

representa nem respeitar a autoridade de seus respectivos 

burocratas. 

 

3.3 - REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA DAS OPRESSÕES 

A opressão se perpetua de várias formas. 
Ideologicamente, através da educação escolar e não-

escolar, e da produção de cultura que difundem os 

valores da sociedade capitalista.  Com seu corporativismo 

e economicismo, o Sindicalismo de Estado na educação 
praticamente tem a questão salarial como sua única pauta 

central. Deixa de lado, assim, outras pautas 

indispensáveis, como as relações raciais e de gênero no 
local de trabalho, e os conteúdos pedagógicos a respeito 

da situação da mulher, das/os negroas/s e indígenas e 
das/os LGBT+. 

Se a função social do racismo e do machismo é 

principalmente garantir a exploração de negras/os e 

mulheres, seria ingenuidade achar que as/os 
trabalhadoras/es não reproduzem tais opressões através 

de falas e atos. É preciso romper com o corporativismo 

no local de trabalho e fazer tal crítica às/aos nossas/os 
colegas e instituições, sob pena de ser cúmplice. 
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Precisamos deixar de ignorar o racismo, o machismo 

e a LGBTfobia, aspecto recorrente do senso comum 

conservador. Não se trata de um discurso estéril do 
“politicamente correto”, e sim de solidariedade de classe. 

A divisão da classe trabalhadora é interesse apenas de 

nossos inimigos de classe. Para revermos nossos 
preconceitos, é preciso que as/os trabalhadoras/es de base 

sejam militantes no dia-a-dia, fazendo o trabalho de base 

que é discutir estes aspectos. Pedagogicamente falando, 

deste debate podem derivar inúmeros projetos, como já 
acontece em diversas escolas. 

Para combater toda forma de opressão é preciso 

também combater o fundamentalismo religioso. As 
religiões cristãs, dominantes no Brasil, usufruem de um 

status semioficial, onde aqueles que destoam de seus 

cânones são tidos como equivocadas/os, anti-sociais ou 
mesmo criminosas/os. A crítica que fazemos aqui não é 

às religiões em si, mas sim àquelas/es que as utilizam 

como base ideológica para uma prática fundamentalista, 

sectária e reacionária. Estas/es professam a superioridade 
do homem sobre a mulher, defendem que as religiões de 

origem africana e indígenas são demoníacas (e mesmo 

que a própria África seria um “continente amaldiçoado”), 
e acreditam que os homossexuais e transexuais estão 

doentes e que devem ser curados, ou então eliminados. 

Em nossos ambientes de trabalho, é preciso criticar 

duramente o fundamentalismo e propagar a liberdade de 

consciência e a laicidade. A escola não deve ser apêndice 
de nenhuma religião e, ao mesmo tempo, deve respeitar 

todas. Não tocar no assunto das religiões e do ateísmo 

equivale a permitir que o cristianismo continue 
naturalizado como religião oficial e que permaneça o 

quadro de intolerância.  

Esta questão aparece em muitas escolas de forma 

mais explícita quando ocorrem projetos pedagógicos ou 
datas comemorativas que tratam de tais temas. Datas 

como Dia da Mulher, Dia do Índio, Dia do Trabalhador, 

Dia da Consciência Negra, por exemplo, são comumente 
tratadas pelas/os próprias/os professoras/es e 

coordenadoras/es de forma distorcida, superficial, quando 

não preconceituosa. Muitas vezes retira-se o elemento 
científico e reflexivo dessas datas para investir nas 

banalizações estéticas, senso comum e culturalismo. O 

efeito é, em geral, contrário aos próprios significados de 

tais datas. Percebemos, portanto, que é fundamental que 
as/os próprias/os professoras/es (de humanas, exatas e 

códigos e linguagens!) tenham momentos de formação 

antes dessas datas, especialmente o Dia da Consciência 
Negra.  

 

3.4 - RACISMO, MACHISMO, LGBTFOBIA E VIOLÊNCIA 

O assédio sexual é um problema recorrente, entre 

alunas/os e entre trabalhadoras/es. O caso mais crítico é 
entre professor/a e aluna/o, pois aí se soma ao machismo 

a desigualdade institucional. É fato conhecido que há 

professores que assediam e mesmo mantém “casos” com 
alunas, e a resposta da instituição é geralmente acobertar 

“para não gerar mais problemas”. É necessário romper 

com a sexualização de alunas por parte de professores, e 

com o silêncio sobre estes casos, conscientizando colegas 
e alunas/os, acolhendo e averiguando corretamente as 

denúncias. 

A opressão que ocorre dentro do ambiente de 
trabalho muitas vezes é tratada genericamente como 

“bullying”. Entretanto, racismo, machismo, lgbtfobia não 

são bullying, pois são sistemas muito mais amplos de 
discriminação. É preciso mais formação para nós 

trabalhadoras/es da educação para que possamos ter cada 

vez mais a devida compreensão destes fenômenos 

complexos. Para termos mais formação são necessárias 
condições como a liberação de coordenações para estudo 

(que legalmente só é permitido com a reposição depois, o 

que equivale a trabalhar dobrado!), diminuição da carga 
horária dentro da sala de aula, maior acesso às 

instituições de ensino superior públicas e de qualidade. 

A violência racista, machista e lgbtfóbica ocorre 
também ao redor e fora dos locais de trabalho e estudo. A 

resposta geralmente é solicitar mais policiamento dentro 

e fora da escola para inibir. Entretanto, como vimos 
anteriormente, não é possível querer combater as 

opressões citadas se calando sobre o caráter opressivo em 

todos os sentidos das forças de repressão, como a PM. 

A polícia não pode ser um meio de libertação da 

classe trabalhadora porque ela é um instrumento do 

Estado burguês contra as/os trabalhadoras/es. Na prática, 

mesmo que impeça algumas situações de violência ou 
crime, não impede a maioria e pior: é responsável por um 

grande número deles. A polícia no Brasil é das que mais 

executam no mundo, e o alvo preferencial são jovens 
negras/os da periferia, camponesas/es, pessoas em 

situação de rua.  

Então qual é a solução? A autodefesa popular. É 
preciso organizar treinos físicos de autodefesa para as 

mulheres e para as/os trabalhadoras/es em geral. Que no 

dia 8 de março, em vez de distribuição de lixas de 

unha e comícios com deputadas, o Sinpro organize um 

grande momento de formação física e teórica em 

autodefesa. Que, em vez de confiar na polícia, as escolas 

construam relações de confiança com as comunidades e 
suas lideranças, como ocorre em outros lugares do país, 

inibindo a violência das áreas escolares. 
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3.5 - REPRESENTAÇÃO INDIVIDUAL NÃO É EMANCIPAÇÃO COLETIVA  

Para tirar as mulheres da linha de frente da luta por 

uma sociedade mais justa, o feminismo liberal introduziu 
a defesa da democratização do Estado como instrumento 

de realização de direitos fundamentais e de proteção 

contra a discriminação de sexo/gênero. O combate à 
violência de gênero passa a se dar estritamente nos 

marcos do sistema penal, que jamais poderia atingir as 

origens, as estruturas e mecanismos que produzem os 

problemas sociais, apenas pode manipular as demandas 
das vítimas para legitimar o poder punitivo do Estado. 

O sindicalismo de Estado, com sua consciência 

socialdemocrata, reproduz as ideias do feminismo liberal. 
Para estes, o foco não é a emancipação coletiva da 

mulher, mas que haja mais mulheres nos postos de 

comando do Estado burguês. Mas a emancipação das 
trabalhadoras só ocorre na medida em que se arrancam 

vitórias ao Capital, e que se reinventam as relações de 

gênero no seio da classe trabalhadora. Ou seja, integrar-

se ao Estado burguês vai na contramão da emancipação 
coletiva. 

Não basta reivindicar a libertação das mulheres do 

povo em abstrato. Esse é um discurso estéril. Só a prática 
classista e revolucionária é, ao mesmo tempo, capaz de 

destruir o machismo e construir a solidariedade. É preciso 

pensar a organização das mulheres proletárias como ação 

tática que tensiona os limites do capitalismo, baseado na 

melhor análise possível da realidade capitalista 
contemporânea e na tradição sindicalista revolucionária. 

A Revolução Social, tal qual idealizada pelo militante 

negro Lorenzo Kom’boa Ervin, só é possível com a 
organização de um movimento de massas do 

Sindicalismo Revolucionário, porque: 1) ao contrário do 

Sindicalismo de Estado, o Sindicalismo Revolucionário 

não aceita a incorporação das organizações da classe 
trabalhadora ao Estado Capitalista Racista, quer dizer, é 

contrária às formas de conciliação de classe; 2) 

diferentemente do Sindicalismo de Estado, o 
Sindicalismo Revolucionário não trata as desigualdades 

raciais como algo meramente comportamental e cultural, 

mas sim como estruturais; 3) enquanto o Sindicalismo de 
Estado objetivam eleger um/a representante das/os 

trabalhadoras/es para o governo, o Sindicalismo 

Revolucionário objetiva a destruição do Estado 

Capitalista Racista e da propriedade privada. 

É obrigação de toda a classe trabalhadora, em 

especial das/os trabalhadoras/es da educação, combater o 

Estado capitalista, racista e patriarcal, fortalecer uma 
educação anti-racista e anti-patriarcal para auxiliar na 

formação de uma sociedade livre de todas as formas de 

opressão. 

 

4 - ORGANIZAÇÃO SINDICAL E PLANO DE LUTAS 

 

4.1 - A BUROCRACIA SINDICAL E O SINDICALISMO DE ESTADO 

Desorganizar os trabalhadores significa organizá-los sob a direção política da burguesia.  No caso do 

sindicalismo de Estado brasileiro, isso possui duas implicações. De um lado, implica subordinar a luta 

sindical reivindicativa ao interesse político geral da burguesia (manutenção da propriedade privada dos 
meios de produção e da exploração do trabalho assalariado). Dito de outro modo, implica separar a luta 

sindical reivindicativa da luta revolucionária (...). De outro lado, a direção política da burguesia 

sobre o movimento sindical tem implicado a fragilidade e ineficácia da própria luta 

reivindicativa. (BOITO JR, Armando. “Sindicalismo de Estado no Brasil”, 1991). 

Quando falamos de burocracia sindical estamos 

falando de uma pequena parcela das categorias que se 

reproduz a anos nas diretorias dos sindicatos, criando 
raízes lá, e se utilizando de uma série de mecanismos 

legais (e as vezes ilegais) para continuar lá. A partir desse 

poder sindical de negociação, de conchavo, de cargos, e 
de uma estratégia eleitoreira junto aos partidos das 

ordem, criam interesses diferentes (e muitas vezes 

opostos) à base que dizem representar. Para isso precisam 
criar e/ou reforçar uma organização sindical que na 

prática seja vertical, as decisões sejam tomadas de cima 

para baixo, enfim, que seja antidemocrática. 

Essa burocracia nasceu e se desenvolveu dentro de 
uma estrutura específica de sindicalismo, o Sindicalismo 

de Estado. Essa estrutura tem início na ditadura de 

Getúlio Vargas durante a década de 1930. A estrutura de 

sindicalismo de Estado brasileiro foi inspirada na 
legislação fascista italiana sobre os sindicatos, a “Carta 

del Lavoro” de 1927. E é importante lembrar que 

historicamente o sindicalismo de Estado nasceu em 
contraposição direta ao sindicalismo revolucionário, às 

greves gerais e lutas impulsionadas pela Confederação 

Operária Brasileira (COB).  

A estrutura sindical oficial varguista baseava-se nos 

pilares: imposto sindical, unicidade sindical e carta 

sindical. O imposto sindical significou o controle por 

parte do Estado das finanças dos sindicatos, o sindicato 
não tinha mais que conscientizar a trabalhadora à 
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contribuir, o Estado fazia isso compulsoriamente. A 

unicidade sindical era a obrigação legal de apenas uma 

única entidade representar uma categoria, portanto, ficava 
proibido o pluralismo sindical (mas vejam que a 

unicidade imposta pelo Estado é diferente da UNIDADE 

real da classe). A carta sindical era o reconhecimento 
dado pelo Estado ao sindicato oficial, ou seja, não era 

mais as/os trabalhadoras/es que reconheciam o sindicato, 

e sim o Estado, e quando existia dois sindicatos na 

mesma categoria só um poderia ser reconhecido 
legalmente. A ideologia reproduzida foi o 

corporativismo, o peleguismo, o legalismo e a ilusão no 

Estado Protetor, ou seja, a ilusão na tutela estatal como 
positiva e necessária às/aos trabalhadoras/es. 

Essa estrutura de controle estatal permaneceu de pé 

após a ditadura varguista, recebeu nas décadas de 50 e 60 
a adesão de socialdemocratas, trabalhistas e comunistas 

que passaram a defender e criar sindicatos oficiais. Com 

o golpe militar em 1964 o sindicalismo de Estado foi 

amplamente reforçado, especialmente no campo. E na 
Constituição de 1988 a estrutura do Sindicalismo de 

Estado foi mantida (com o apoio dos partidos burgueses, 

PDS, PFL, PMDB, e também dos partidos comunistas, 
PCB e PCdoB). 

A burocracia sindical é um dos principais entraves 

organizativos da classe trabalhadora. A primeira tarefa 

democrática das/os trabalhadoras/es é destruir a 

burocracia sindical e retomar o poder sobre suas 

próprias organizações representativas. Esse é o 

primeiro passo de qualquer luta séria e radical pela 

democracia no interesse da classe trabalhadora. 

Enquanto isso não for feito em escalas cada vez 

maiores e se expandir para outras categorias, 

continuaremos vendo nossos direitos sendo retirados e 

as/os burocratas negociando nossas derrotas. E, como 

podemos ver, não adianta trocar uma burocracia por 

outra. Não vivemos apenas uma “crise de direção”, 

mas também uma “crise de organização” da classe 

trabalhadora. É necessária uma reorganização geral 

que rompa com Sindicalismo de Estado e impeça a 

burocratização. 

Enquanto forem os “chefes” sindicais e partidários 

que negociam e decidem tudo nas costas das/os 

trabalhadoras/es, de que democracia estaremos falando? 
Como querer democratizar a política brasileira se nas 

próprias organizações da classe existe uma burocracia 

que manipula, mente, oprime e silencia? 

 

4.1.1 - EM DEFESA DA DEMOCRACIA NO SINPRO: ALGUNS MECANISMOS DE CONTROLE 

BUROCRÁTICO NA NOSSA ENTIDADE QUE DEVEM SER DESTRUÍDOS 

Frente a tudo isso já dito muitas/os diretoras/es sindicais responderão: “mas nós temos um Sinpro democrático!”. 

Aqui, nós humildemente perguntamos: “Será mesmo?” Vamos analisar as práticas e mecanismos de controle 
burocráticos sobre a greve de 2015/2017 e sobre algumas práticas sindicais de forma geral: 

a) O Congresso de Trabalhadoras/es da Educação: entre a burocratização e o corporativismo 

O Congresso de Trabalhadoras/es da Educação (CTE) é 
uma instância  inferior às Assembleias Gerais  porém de 

deliberação dos programas de trabalho do Sinpro. Uma 

série de fatores burocráticos e típicos do corporativismo 

sindical impedem que ele seja um espaço realmente 
representativo da categoria de professoras/es, que dirá de 

todas/os as/os trabalhadoras/es da educação do DF. 

Primeiro que ele tem uma divulgação e preparação 
muito restrita àquelas/es que já estão envolvidos na “vida 

sindical”, ou seja, militantes de partidos, correntes, 

delegadas/os sindicais. Os prazos de inscrição de teses e 
de eleição de delegadas/os são publicados no site, mas 

não é feita nenhuma preparação nas regionais ou nas 

escolas para a construção do Congresso pela base. 

 O Congresso se autointitula de “trabalhadoras/es 
da educação”, o que a primeira vista parece esperançoso 

em um sentido não-corporativista. Porém, na prática, o 

Congresso é representativo apenas das/os professoras/es 
da rede de ensino pública do GDF. Ou seja, apenas a base 

representada legalmente pelo Sinpro. Ficam excluídos do 

Congresso as/os diversas/os outras/os trabalhadoras/es da 

educação: servidoras/es administrativas/os, da limpeza, 
das cantinas, da segurança, bem como as/os 

professoras/es da rede básica privada,  da rede federal e 

do nível superior . Vale dizer que até 2005 o Sinpro 

representava também as/os professores da rede privada, e 
se fragmentou, e anterior a isso já representou as/os 

professoras/es da UnB. Todas/os essas/es não são 

trabalhadoras/es da educação? O que impede o Sinpro de 
organizar junto com outros sindicatos um Congresso 

realmente de todas/os as/os trabalhadoras/es da 

educação? Nós temos uma hipótese: o corporativismo e o 
legalismo sindical.  

Durante os dias de ocorrência do último CTE em 

2015 alguns fatos saltaram aos olhos. Primeiro, tentaram 

impedir através de seguranças que alguns professores não 
inscritos como delegados entrassem no ambiente dos 

debates, sendo depois liberado. Nesse 11º CTE (2018), 

apesar de terem afirmado na assembleia preparatória que 
o evento seria aberto, a diretoria do Sinpro afirmou 

posteriormente em nota que: “O acesso ao local do 

Congresso se dará mediante apresentação obrigatória do 
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crachá de identificação que os(as) delegados(as) 

receberão no momento do credenciamento”. Um 

absurdo! 

Segundo, no último CTE as falas de setores da 

oposição que esboçassem a menor crítica à diretoria 

sindical e sua linha política eram recebidas sempre com 
exaustivas vaias por parte de uma “claque” de pessoas 

que ficavam perto do palco insultando as/os divergentes e 

aplaudindo e amando as “lideranças iluminadas” do 

Sinpro e da CUT/PT. Terceiro, a estrutura do Congresso 
é pensado como um grande “curso de formação” onde 

todas as mesas são compostas por palestrantes que irão 

defender a concepção teórico-política da diretoria do 
Sinpro. Por melhores que sejam as/os palestrantes, o 

problema é que nesse modelo perde-se totalmente o 

caráter de um espaço de auto-organização sindical, 

construído pelas/os trabalhadoras/es e para as/os 

trabalhadoras/es, para se tornar um megaevento 
acadêmico onde a base é chamada mais uma vez para 

ouvir e se calar frente às/aos doutoras/es e palestrantes. 

Quarto, no último CTE a Plenária Final foi um 
verdadeiro show de horrores, mesmo com a maioria 

explícita das/os delegadas/os ao seu favor a diretoria 

sindical passou um rodo nas dúvidas ou divergência por 

parte da base, aprovando “a toque de caixa” as suas 
propostas. Quinto, o ultimo CTE foi regado por almoços 

caros e uma festa no último dia com bebidas alcoólicas, 

garçons, shows de bandas, enfim, pequenas 
extravagâncias para alegrar e cooptar um setor reduzido 

da categoria para a sociabilidade do “baixo clero” da 

burocracia sindical. 

 

b) Assembleias gerais em que a base tem menos voz do que os políticos? 

As assembleias gerais, junto com as reuniões da 
diretoria do sindicato, são os espaços deliberativos da 

categoria (afora o Congresso que deve ocorrer, pelo 

menos, uma vez a cada um mandato da diretoria). Porém, 
quem já foi numa assembleia e “olha o mundo de baixo 

do carro de som” sabe exatamente o que iremos falar. 

As assembleias gerais do Sinpro não são 
democráticas. O debate é sempre restrito a pouquíssimo 

tempo e também a poucos e repetidas/os oradoras/es. 

Casos e exemplos de falcatruas na hora de eleger as/os 

oradoras/es da assembleia é o que não faltam. Também 
existem casos de agressões na hora da inscrição. Durante 

as greves de 2015 e 2017 nem mesmo delegadas/os do 

comando de greve conseguiram falar, mesmo tentando 
por diversas vezes. No entanto, muitas/os professoras/es 

ligadas/os à diretoria, dirigentes ou nome específicos da 

oposição acabam sendo “sorteados”. E falam sempre as 

mesmas figurinhas carimbadas. 

Existe uma dobradinha inventada pelo Sinpro de 

apenas 10 oradores na assembleia geral - 5 da base e 5 da 

diretoria, sendo que desses 10,  5 devem ser mulheres. 
Pode parecer democrático para quem está de fora. Porém, 

antes de começar as 10 falas as/os diretoras/es do Sinpro 

já falaram durante horas, dando informes, colocando 
diretoras/es da CUT, CTB, parlamentares do PT, PCdoB, 

para defender suas posições. Muitas/os parlamentares 

falam durante mais tempo e são mais respeitadas/os que 

um/a professor/a sindicalizado/a da base. Isso tem que 
acabar! Mas a diretoria do Sinpro parece que não 

pretende solucionar esse problema. Parece que se 

beneficia dessas disputas e confusões pelas falas-
migalhas distribuídas nas assembleias. A diretoria do 

Sinpro naturalizou esses métodos antidemocráticos. 

Como pode ser plural e democrático o fato de que em 
uma categoria com cerca de 40 mil trabalhadoras/es, ou 

em uma assembleia com 2, 5 ou 7 mil professoras/es, 
apenas 10 falem? 

Tornou-se regra as assembleias gerais de massa, 

debaixo de sol quente, em praças públicas e em frente a 
órgãos do governo. Esse modelo de assembleia geral é 

importante em alguns momentos de luta, no entanto, é de 

longe um dos obstáculos para o debate democrático na 
assembleia. Muitos sindicatos no Brasil (SEPE, Apeoesp, 

etc.) com médias de participantes iguais ou maiores que o 

Sinpro organizam assembleias gerais ordinárias em 

lugares mais adequados ao debate, lugares cobertos, 
protegido do sol e da chuva, com lugar para sentar. Em 

geral em ginásios. Isso não é simples “frescura” ou “falta 

de vontade”. Frescura são os restaurantes chiques pagos 
durante as greves, ou hotéis de luxo para cursos de 

formação. Devemos garantir a permanência e 

participação das pessoas na assembleia geral, e isso 

significa considerar as influências climáticas e humanas. 

Sobre a paridade de gênero é necessário afirmar que 

não existe democracia de gênero num sistema de 

assembleia geral que é estruturalmente antidemocrático. 
Enquanto a ampla massa de professoras (que é a maioria 

da base!) for impedida de falar nas assembleias, enquanto 

seus cabelos continuarem sendo puxados no momento de 
inscrição, não serão 5 falas reservadas para as mesmas 

burocratas de sempre que irão resolver o problema da 

“igualdade de gênero” no nosso sindicato. A igualdade de 

gênero, como direito coletivo das massas femininas (e 
não como representatividades individuais), só será 

possível numa mudança estrutural no sindicato.  

É preciso dizer também que setores da oposição 
PSTU-PSOL se acomodaram oportunistamente a esses 

métodos antidemocráticos. Muitos já tem suas falas 

“garantidas” na assembleia, um vergonhoso espaço de 5 
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falas, e não questionam esse sistema que exclui a base em 

geral.  

Assim, as assembleias gerais são aos poucos 
desacreditadas como espaço autêntico de deliberação pela 

base das/os professoras/es. Muitas/os se sentem 

manipuladas/os, especialmente com casos extremos 

durante as greves. Da mesma forma acontece com as 
assembleias regionais e reuniões de delegados sindicais. 

 

c) Assembleias Regionais e Delegados Sindicais que não decidem nada?  

As Assembleias Regionais e reuniões do Conselho de 

Delegadas/os Sindicais, na prática, não são deliberativas. 

As Assembleias Regionais, apesar de um potencial 

espaço para debate e ação, sequer estão elencadas no 
Estatuto do Sinpro como Instância própria, mas apenas 

como desdobramento das atribuições das Delegacias 

Sindicais. Apesar disso, é previsto no Estatuto sobre as 
Assembleia Regionais: “Art. 50 – Compete às Delegacias 

Sindicais: (...) e) contribuir para a realização e 

mobilização das Assembleias Regionais para discutir e 
DELIBERAR sobre assuntos específicos de sua 

categoria.” (grifo nosso). Quanto ao Conselho de 

Delegadas/os Sindicais, nosso Estatuto prevê a estes uma 

ação meramente contemplativa e, quando muito, 
"conselheira" da Diretoria, cabendo a ele ações de 

"apreciar", "avaliar", "sugerir", "contribuir", mas nunca 

deliberar. Isto diminui o poder das/os delegadas/os 
sindicais, que são eleitas/os e vivem diariamente o chão 

da escola, em prol de um diretoria com alguns 

personagens alheios a própria sala de aula. 

No entanto, essas regras e confusões estatutária 
entraram em contradição com a prática sindical e com as 

greves em diversos momentos. A diretoria do Sinpro 

manipula essa regra para em determinados momentos 
fazer “votações simbólicas” nas assembleias regionais e 

reuniões de delegadas/os sindicais, dando um “gostinho 

pseudo-democrático” a algumas decisões, mas quando 
não é de seu interesse impede qualquer deliberação 

afirmando que é contra o estatuto do sindicato. Não se 

permite nem sequer que esses espaços tomem decisões 

executivas, ficando essas decisões executivas não para a 
assembleia geral (inviável), mas centralizadas na diretoria 

sindical. 

Isso gera um círculo vicioso desmobilizador que é 

utilizado de forma oportunista pelo Sinpro. Existe um 

discurso propagado pelos diretores que “a base não 

participa” e que “temos que formar novas lideranças”. No 
entanto, os espaços regionais ou de delegados (que 

poderiam ser espaços privilegiados de participação da 

base) não decidem nada, em geral são espaços de 
informes ou palestras eleitoreiras. Nesses espaços, o 

Sinpro não busca professores para construir a luta, 

debater, deliberar e mobilizar, mas para seguir de cima 
para baixo as suas regras e orientações. Portanto, a 

grande maioria de professoras/es não participa, gerando 

um círculo vicioso: Sinpro diz que ninguém participa – 

quando acontece não se decide nada – as pessoas se 
sentem desmotivadas – realmente as pessoas deixam de 

participar – o que por sua vez mantêm as coisas como 

estão. 

Mas o que está por trás disso? O que o Sinpro alega 

para esse absurdo? Os diretores do Sinpro alegam que as 

assembleias regionais e delegacias sindicais não podem 

deliberar por que o sindicato tem que manter a “unidade”. 
No entanto, a unidade que eles entendem não é a unidade 

construída de baixo pra cima, democraticamente, desde a 

base até o topo, e sim de cima pra baixo, das reuniões 
fechadas da diretoria ou das assembleias gerais que 

ninguém consegue falar. Não querem dar poder de 

deliberação à base, às regionais, às escolas. O poder à 
base pode fazer com que ela participe. O poder da base 

diminuiria a margem de manobra e manipulação da 

diretoria do Sinpro. É este poder das bases que nós 

defendermos! 

 

d) Um Comando de Greve nas mãos da diretoria? 

Em primeiro lugar, o Comando de Greve é uma 

instância que sequer está prevista no Estatuto. Sua 
ocorrência na prática, então, avança e supera 

corretamente sobre o Estatuto quanto a possibilidade de 

participação da categoria nos movimentos de greve. No 

entanto, o Comando não deve ser visto como um favor ou 
agrado da Diretoria, como de forma irônica e arrogante já 

foi falado. A não previsão estatutária do Comando de 

Greve dá margem para que sua convocação ocorra 
conforme o “bel prazer” da Diretoria, com as regras que 

lhe convém (o que ocorre atualmente), inclusive de não o 

organizar. 

Nas recentes experiências de Comando de Greve, a 

diretoria do Sinpro possui a maioria de membros do 

comando de greve. As/os diretoras/es são membros natos, 

sem serem eleitas/os. Mas há outros sindicatos em que 
isso não acontece. E isso não é a tradição das 

organizações sindicais democráticas (inclusive da CUT 

dos anos 70/80). 
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A condução das deliberações no comando de greve é 

manipulada pela diretoria que sempre conduz a mesa das 

reuniões, colocando para votação apenas o que, quando e 
como quer, falando mais do que todas/os as/os demais, 

atrasando as reuniões em horas (algumas reuniões 

começando com 4 horas de atraso porque “o Sinpro” não 
tinha chegado). A concentração de poder deixa extravasar 

todo desrespeito, dissimulação e arrogância de membros 

da Diretoria contra propostas e professoras/es que 

possuem divergência. Um show de horrores. 

 E o principal: a estrutura do sindicato não fica 

nas mãos do comando de greve. A sede, os carros, a 

possibilidade de imprimir cartazes, panfletos, etc. ainda 
fica sob o controle total da diretoria do Sinpro. Outros 

sindicatos com estruturas nacionais (como ANDES e 

SINASEFE, por exemplo) são geridos pelo comando de 

greve durante os movimentos paredistas. O controle da 

diretoria sobre a estrutura mantém o poder de fato nas 

mãos da burocracia do Sinpro. Por exemplo: na remota 
hipótese de um/a delegado/a da base conseguir 

ultrapassar todas as barreiras e aprovar uma proposta 

(geralmente dependendo da divisão da própria diretoria 
para tal, já que esta é a maioria do comando), ainda assim 

a deliberação poderia ser sumariamente boicotada ou 

subvertida pela diretoria na hora de colocá-la em prática, 

pois a estrutura sindical não fica efetivamente nas mãos 
do Comando de Greve. 

A greve é a principal arma de luta das/os 

trabalhadoras/es. É um momento ímpar na guerra de 
classes. Os Comandos de Greve devem ser ginásticas 

revolucionárias e, portanto, democráticas e que explorem 

todo potencial de luta e organização da categoria. 

 

e) A manipulação para finalizar as greves  

“Sobreveio-me a tentação da greve de fome. Repeli-a com as energias que me restavam. Sempre fui 

contra essa forma de protesto. É que mantenho uma atitude positiva diante da vida. Considero o 

corpo, cujo valor vital ainda é um mistério para a ciência, como a suprema maravilha da criação e, por 

isso mesmo, digno de todo respeito. A greve de fome é a negação desse princípio vital. É uma 

exibição narcisista, de quem busca a piedade alheia porque perde o amor de si mesmo. É o desprezo 
pela vida.” (Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, 1986)  

As últimas duas greves de professores do DF (2015-

2017) tiveram muita força, muita participação e, mesmo 

assim, um potencial que ficou aquém de ser explorado. 
No entanto ambas foram derrotadas pelo governo 

Rollemberg (PSB). Muitas análises políticas já foram 

feitas e ainda poderiam ser feitas sobre esses casos. Aqui 

nos deteremos ao modo muito similar que as duas foram 
encerradas. Não acreditamos que seja uma coincidência. 

Para falar das greves é necessário, primeiro, dizer que 

não existe um trabalho sindical sério nas escolas e 
regionais nos momentos anteriores e posteriores às 

greves. Mesmo assim, por uma necessidade material, a 

base participou em peso das últimas greves. Alguns fatos 

determinaram o fim das greves, ainda que parte 
significativa e combativa da categoria não achasse que 

estava na hora de terminar.  

O Sinpro começa dizendo que a greve está perdendo 
a força. Através da manipulação do número de adesão à 

greve criam sentimentos de “ascensão” ou “declínio” a 

depender dos seus objetivos. Uma hora o diretores do 
Sinpro dizem que 80% dos professores estão parados, 

outra que apenas 30%. E com base em que? Quem 

acompanhou as últimas greves sabe que esse 

levantamento é incerto e que muitas vezes sequer é feito. 
Portanto, o Sinpro joga com o desânimo e cansaço da 

categoria. Esse é um dos primeiros sinais.  

Nessa linha o Sinpro tenta manipulara categoria 
fazendo alguma encenação de radicalização no final da 

greve. “É a nossa ultima cartada!” dizem eles. Assim foi 

com a ação de paralisação do Eixão que levou à forte 

repressão em 2015, com as tentativas de ocupação do 
Buriti, e com as greves de fome. Ou seja, não é uma 

radicalização ascendente, bem organizada e de massas, 

onde as ações combativas servem para fortalecer a greve. 

É uma radicalização feita de forma irresponsável e mal 
organizada para reforçar ainda mais o desespero e o clima 

de derrota. Inclusive negando e ridicularizando a 

utilização de instrumentos e táticas de autodefesa às/aos 
professoras/es. 

Nas últimas duas greves a diretoria do Sinpro não 

convocou Assembleias Regionais para debater o fim da 

greve. Sabia que elas não iriam concordar. Ao contrário 
disso, convocaram 3 Assembleias Gerais para uma 

mesma semana, desgastando a categoria. A última 

assembleia geral da greve de 2017 foi convocada de um 
dia para o outro, para a hora do almoço, em local 

incomum e debaixo do sol de meio dia. Ocorreu um dia 

depois de uma Assembleia seguida de uma grande 
marcha que demonstrou disposição, e não cansaço da 

categoria.. O fim da greve foi defendido por todas as 

correntes da direção do Sinpro e contou com a covardia 

das oposições do PSOL e PSTU. O grupo Esquerda 
Autônoma ficou dividido entre votos pelo fim da greve e 

outros pela continuidade, mostrando sua falta de 

organicidade num momento chave da luta. Ainda assim a 
votação teve que ter recontagem de votos, rachando a 

assembleia geral, momento em que apenas a Oposição de 
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Resistência Classista (ORC) e alguns comitês de 

mobilização estiveram junto às/aos professores 

combativas/os da base. Mais ou menos a metade dos 
presentes votou pela continuação da greve. 

Esses são alguns dos sinais, existem outros, que 

fazem com que as últimas assembleias durante as greves 

estejam lotados de fura-greves, que junto com os pelegos 

sindicais (e as estruturas antidemocráticas da assembleia 

e a passividade da oposição PSTU-PSOL) conseguem 
aprovar o fim da greve.  

 

f) O discurso oportunista e desleal da diretoria sindical para calar a base e os opositores 

Alguns discursos, acusações e denúncias por parte da 

diretoria do Sinpro servem para calar as/os dissidentes. 
Vamos analisar alguns desses discursos. 

 “Elas/es querem dividir o movimento, é 

necessária a unidade”. As/os diretoras/es sempre 

querem dizer que aquelas/es que discordam 
delas/es são as/os que querem dividir as/os 

professoras/es. Elas/es se colocam como 

parâmetro da unidade. Aquelas/es que 
propuserem alguma coisa diferente, segundo 

elas/es, estão querendo dividir o movimento. Isso 

demostra duas coisas: 1) As bases do Sinpro são 

muito frágeis e não suportam o debate 
democrático de ideias sem cair para acusações 

rasas; 2) Esse discurso encobre o fato de que a 

política e a forma de organização do Sinpro é que 
dividem a categoria em diversos momentos, 

especialmente com o peleguismo nos finais das 

greves. 

 “Elas/es são irresponsáveis”. As/os diretoras/es, 

como bons políticos, geralmente querem 
aparentar sensatez e ponderação. Não querem 

aparentar radicalismo. E acusam aquelas/es que 

discordam de seus atos de querer levar a 
categoria para a derrota com “ações 

irresponsáveis”. Devemos refletir, no entanto, 

que foram ações propostas e dirigidas pela 
diretoria do Sinpro que nos levaram para a 

derrota nas duas últimas greves. As táticas e 

métodos que a burocracia do Sinpro taxou de 

“irresponsáveis” talvez fossem as únicas que 
pudessem nos levar a vitória. Ou seja, talvez o 

pacifismo e legalismo da diretoria é que sejam 

irresponsáveis frente aos desafios que teremos 
num contexto de crise, estado de exceção e ajuste 

fiscal.  

 “Elas/es são inexperientes”. A burocracia que já 

está a mais de 20 anos na direção do sindicato as 
vezes quer dar um verniz de “jovem”, mas 

também utiliza muito a sua “experiência” como 

fator para desqualificar as críticas da base. 

Muitas/os jovens professoras/es querem 

participar, e não por acaso possuem críticas ao 

sindicato. Para calar essas vozes de mudança os 
burocratas utilizam do discurso de autoridade da 

experiência: “Quantos anos você está na 

categoria?” “Quantas greves você já fez?” “Você 
ainda tem muito o que aprender...”. Na verdade é 

necessário politizar o debate sobre a experiência. 

De que experiência nós estamos falando? A 
experiência do sindicalismo burocrático e pelego 

em que se transformou a CUT e CTB? Então 

talvez seja não apenas bom, mas necessário, 

combater ESSA experiência e criar espaço para 
uma NOVA experiência democrática, combativa 

e popular em nossa categoria. Aliás, seguindo o 

princípio da revogabilidade de mandatos 
(existente até mesmo nas legislações liberais) 

seria necessário, como medida antiburocrática 

básica, não apenas que “A cada eleição, pelo 

menos 1/3 da diretoria deverá ser renovado”, 
como prevê o Estatuto, mas acabar 

imediatamente com a reeleição individual 

infinita para o Sinpro, seguindo o exemplo de 
sindicatos como o SINASEFE-Nacional e o 

SEPE-RJ. Os diretores devem voltar para as salas 

de aula! Não queremos a experiência dos chefes 
iluminados, queremos a experiência coletiva 

fortalecida pela participação e poder real da base! 

 “Elas/es não participam”. Mesmo não se 

sentindo representadas/os pelo Sinpro muitas/os 

professoras/es se esforçam para participar das 
atividades de greve (ou as que consideram mais 

importantes). No entanto, quando você não 

participa de TODO o calendário criado por 
elas/es pode ter certeza que, se a sua opinião for 

diferente e ameaçar os interesses da diretoria, 

elas/es tentarão invalidar e deslegitimar o seu 
esforço e contribuição para o movimento, com a 

ajuda de sua claque. E qual o resultado dessa 

atitude da diretoria? Afastar ainda mais as/os 

professoras/es, que desistem de colocar suas 
opiniões nos espaços e nunca serem ouvidos, 

pois a participação que o SINPRO quer é a 

participação de “boiada”. 
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g) Eleições do Sinpro: a infraestrutura do sindicato nas mãos da “chapa da situação” 

Como dito anteriormente, durante a greve a estrutura 

do sindicato não fica sob o controle do Comando de 
Greve. O mesmo acontece nas eleições do sindicato. 

Durante o período eleitoral a estrutura do Sinpro (sede, 

carros, telefones, jornal, etc.) continua sob o controle da 
diretoria, ou melhor, da “chapa da situação”. Isso leva a 

uma volta repentina das passagens em escolas, da 

confecção de jornais (supostamente “neutros”, mas em 

geral propagando retrospectivas positivas e ufanistas da 

última direção sindical). Esse fato é um escândalo para 
aquelas/es que defendem um sindicalismo democrático, e 

existem diversos exemplos de outros sindicatos nos quais 

a comissão eleitoral é que fica responsável pela estrutura 
do sindicato durante o período eleitoral. Ou seja, no 

Sinpro está montada deliberativamente uma estrutura 

para a perpetuação das/os burocratas no poder sindical. 

 

h) A “claque” do Sinpro e o sistema não-oficial de coerção  

Existe no Sinpro um instrumento não-oficial de 

coerção que chamamos aqui de “claque”. Ela é formada 
por professoras/es da base que fazem parte das correntes 

presentes na diretoria sindical (LIDA, Articulação, CSD, 

O Trabalho, etc.). Os membros da claque não precisam 
participar de trabalho de base no cotidiano, muitas/os 

ficam sumidas/os por bastante tempo, mas basta surgir 

uma assembleia com votação polêmica ou período de 

greve que estas/es prontamente reaparecem para servir às 
suas correntes, vaiando ou aplaudindo quando for 

necessário. Muitas vezes a claque cumpre um papel de 

coerção e agressividade na defesa do peleguismo da 
diretoria sindical quando os próprios diretores fazem o 

papel de “sensatos” e “pacíficos”. São importantes 

durante a greve, mas mais importantes ainda para acabar 
com a mesma, dando vida à encenação de final de greve. 

Algumas dessas/es professoras/es são selecionadas/os 

para compor chapas, para cursos de formação, para se 
eleger ao comando de greve e possuem informações 

privilegiadas sobre a vida sindical. 

Nós somos a favor da organização em correntes, 

partidos ou oposições, mas é fundamental explicitar e 
debater uma prática de hegemonia sindical que se baseia 

no poder e conchavos das correntes acima do poder da 

base e que, ao contrário, em muitos momentos impede e 
diminui a participação e poder da base. 

 

i) O papel da oposição PSOL-PSTU na manutenção do sindicalismo de Estado 

Essa é, de resto, a tese que, de maneira implícita ou explícita, orienta a prática de todas as correntes 

sindicais que combatem o peleguismo: acreditam ser possível mudar a natureza do sindicato oficial 
graças a substituição das diretorias “pelegas” por diretorias “combativas”. (BOITO JR, Armando. 

“Sindicalismo de Estado no Brasil”, 1991). 

O Sinpro foi fundado em 1979 e é dirigido pela CUT-

PT há mais de 20 anos. Há muitos anos a categoria se 

acostumou com a oposição formada pelo PSTU-PSOL. 
Muito poderia ser falado sobre a atuação dessa oposição, 

de pontos positivos e negativos, porém, iremos pontuar 

apenas alguns relativos a sua relação com a estrutura 

sindical oficial. 

Em termos gerais, tanto o PSOL quanto o PSTU não 

possuem um projeto de reorganização sindical. Baseados 

na teoria da crise de direção da classe trabalhadora, estes 
partidos direcionam os seus esforços para trocar essas 

direções sindicais consideradas pelegas por outras 

direções consideradas classistas. A própria CSP-
Conlutas, dirigida pelo PSTU, não possui uma linha 

política de construção de sindicatos ou associações livres 

e autônomas, e mesmo em seu estatuto isso não está 

previsto. A sua entidade básica segue sendo o sindicato 
oficial controlado pelo Estado. E isso não é um acaso, é 

fruto de uma concepção política e teórica que 

desconsidera a necessidade de destruir o sindicalismo de 

Estado e a burocracia sindical. O que tem levado à 

adaptação desses setores à burocracia sindical, e a 

concepção de que as “mudanças democráticas e 
combativas” devem ocorrer por dentro do sindicalismo 

oficial, de cima para baixo. 

Essa concepção tem levado a uma prática sindical 

que, apesar de alguns aspectos “combativos”, tem 
reforçado em diversos momentos a burocracia sindical do 

Sinpro e sua ideologia corporativista, burocrática e 

legalista.  Infelizmente, a prática sindical da oposição 
PSTU-PSOL segue reforçando e legitimando os 

mecanismos e espaços burocráticos do Sinpro, sem 

construir em todos esses anos uma alternativa de auto-
organização permanente das bases da categoria. Isso tem 

levado a própria oposição PSTU-PSOL a cair em todas as 

“armadilhas” da Diretoria para ridicularizar, silenciar, 

naturalizar e cooptar (consciente ou inconscientemente) a 
prática e o potencial desse setor histórico de oposição ao 

Sinpro.  



Maio de 2018 [TESE PARA O 11º CONGRESSO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO (CTE) – DISTRITO FEDERAL] 

 

21 
 

 Com o objetivo de chegar à Diretoria do 

sindicato, a oposição PSTU-PSOL tem utilizado uma 

estratégia de “surfar” na indignação da base. É certo que 
existe um profundo conflito entre direção e base no nosso 

sindicato, por tudo o que já foi dito. No entanto, ao invés 

de ORGANIZAR A INDIGNAÇÃO e dar vazão a essa 
indignação construindo um movimento de base, 

autônomo, com espaços próprios verdadeiramente 

democráticos, construindo uma nova experiência coletiva 

e sindical com um setor da categoria, ao invés disso, tem-

se insistido numa estratégia de se aproveitar da 

indignação e canalizar unicamente para as eleições, e isso 
através de métodos personalistas, de exaustivas/os 

oradoras/es em assembleias, de “morde-assopra” com a 

diretoria do Sinpro, de disputas partidárias eleitoreiras no 
interior da própria oposição, enfim, de uma série de erros 

repetidos exaustivamente durante  anos e que 

aparentemente não sofrem nenhuma autocrítica. 

 

4.2 - REORGANIZAR A LUTA CLASSISTA, COMBATIVA E DEMOCRÁTICA DOS TRABALHADORES 

DA EDUCAÇÃO 

A estrutura sindical brasileira, montada gradativamente, peça a peça, na década de 30, é um corpo de 

leis muito coerentes, amarradas entre si por um cimento ideológico claro: a colaboração das classes 
entre si e com o Estado. Todo o Título V da CLT, que trata da organização sindical, longe de ser uma 

colcha oe retalhos, é um tecido muito bem costurado e que em nenhum momento perde de vista o 

objetivo: garantir um sindicalismo dócil, manso, incapaz de atrapalhar a acumulação de capital do 

país. Esse sindicalismo que podemos chamar de estatal ou oficial serviu tão bem a todos os governos 

que o Brasil experimentou de 1930 até hoje que nada foi mudado dos seus fundamentos. (..) A 

estrutura sindical, fruto dos cem artigos contidos no Título V da CLT, é um conjunto harmônico. O 

quadro ideológico que resulta da síntese de todas as minúcias ali escritas é um quadro com uma 

mensagem clara: o sindicalismo brasileiro deve ser um sindicalismo corporativo, isto é, um 

sindicalismo que concilie patrões e operários e não um sindicalismo revolucionário, baseado na luta 

entre classes inimigas, como, historicamente, foi feito nas décadas anteriores. (CONHECER A 

HISTORIA PARA TRANSFORMAR A SOCIEDADE. Caderno de Formação nº 01 do Sinpro-DF, 

1989. p. 21-22) 

A CUT cumpriu um papel importante nas décadas de 

1970/80, combatendo o sindicalismo pelego e as 

burocracias sindicais daquela época, criando assim as 

condições de ação e organização para o enfrentamento 
das/os trabalhadoras/es ao Estado e ao Capital. Porém, a 

forma organizativa e a tática das oposições sindicais, 

fundos de greve e das comissões de fábrica foram cada 
vez mais dissolvidas e abafadas pela estratégia de 

integração sistêmica: de adesão ao sindicalismo de 

Estado (ao invés da sua destruição) e adesão ao 
reformismo eleitoral (tornando a CUT base de apoio do 

PT). Infelizmente essa estratégia dirigida pelo PT deu o 

tom da conversão das oposições sindicais e comissões de 

fábrica nas atuais burocracias sindicais cutistas, 
acostumadas com as manipulações e com os conchavos 

com os governos. Hoje essa burocracia sindical deve ser 

varrida por um novo movimento de reorganização da 

classe trabalhadora brasileira. Isso é uma necessidade 

histórica, e as/os próprias/os diretoras/es sindicais mais 

honestas/os percebem essa imperiosa necessidade que 

anuncia o esgotamento histórico do sindicalismo cutista. 

Nós devemos aprender com a experiência combativa 

da CUT dos anos 70/80, mas não devemos repetir a 

história e cair nos mesmos erros. É necessária uma 
estratégia revolucionária, autônoma, anti-eleitoreira. Uma 

estratégia que não retire o protagonismo das 

transformações sociais, políticas e econômicas das 
organizações e da ação direta das/os trabalhadoras/es e o 

deposite na ação dos partidos políticos eleitorais. É 

necessário combinar a experiência de reorganização pela 

base das oposições sindicais e comissões de fábrica dos 
anos 70/80 com a estratégia e concepção do sindicalismo 

revolucionário que organizou a greve geral de 1917 e 

conquistou a jornada de 8 horas em nosso país.  

 

4.2.1 - SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO, UMA SAÍDA PARA A REORGANIZAÇÃO DA CLASSE 

TRABALHADORA! 

Ao contrário do que se tornou “lugar comum”, não 

existe “sindicalismo puro”. Assim, defendemos a 

concepção de Sindicalismo Revolucionário, qual 
abreviamos como SR. Consideramos esta a concepção 

mais importante de sindicalismo. Ela surge no seio do 

processo de construção da AIT (Associação Internacional 
das/os Trabalhadoras/es) na Europa em 1864. Esta 

concepção parte do princípio de que “a emancipação 

das/os trabalhadoras/es será obra das/os próprias/os 

trabalhadoras/es”. Assim, o SR assume para si como 
objetivo a destruição do sistema de dominação burguesa 

sobre as/os trabalhadoras/es. Nesta concepção, os 

sindicatos não cumprem somente o papel de organizar as 
lutas das categorias, de caráter econômico, isoladamente, 
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mas, ao contrário, faz do sindicato uma organização de 

luta econômica e também política, assim, constituindo-se, 

junto às demais organizações de classe, como um 
embrião da sociedade socialista.  

Tendo como programa a criação da Federação Livre 

de Comunas e Organizações Proletárias como 
materialização do Autogoverno dos trabalhadores, o SR 

tem como um dos princípios centrais a Ação Direta, 

entendo esta como o protagonismo das/os 

trabalhadoras/es na luta revolucionária. Entende-se que 

defender o socialismo é necessariamente defender a 
propriedade coletiva e que este se transforma assim num 

sistema de livre federação das comunas e das associações 

da classe trabalhadora. Para os Sindicalistas 
Revolucionários, a Greve Geral é um instrumento central 

para esta emancipação. 

 

4.2.2 - QUAIS SÃO OS MÉTODOS E AS PROPOSTAS DO S.R. PARA A REORGANIZAÇÃO DAS/OS 

TRABALHADORAS/ES DA EDUCAÇÃO? 

Sair da via burocrática exige um novo modelo 

organizativo, uma alternativa viável que dê conta dos 
desafios impostos à classe trabalhadora. Como meio de 

reorganização, acreditamos que devemos fortalecer as 

estruturas de base, como instrumentos reais, 
democráticos e que mantenham aquecida a luta, 

integrando todas as categorias da educação e a 

comunidade. 

Os Comitês de Mobilização Autônoma surgem 
como uma saída de organização regional que se propõe a 

ser a estrutura-base de um novo modelo, que possibilite a 

integração entre todas as categorias da educação, de 
forma autônoma e independente da tutela 

estatal/burocrática. Esse modelo já foi usado inclusive 

durante a greve de 2017 para articular atividades nas 

regionais do Gama, Taguatinga e Ceilândia. Essas 
atividades, como piquetes, fechamento de vias, 

panfletagens e agitação, foram fundamentais para a 

mobilização da categoria nessas regionais, uma vez que 
deram novo fôlego à greve apontando um caminho de 

radicalização contra os ataques de Rollemberg (PSB).  

Estes Comitês funcionam como verdadeiros 
organismos de base, que se articula para além das greves, 

tocando campanhas e mantendo a mobilização nestas 

regionais. Acreditamos que é fundamental expandir essa 

experiência. Construir os Comitês de Mobilização 

Autônoma em todas regionais! Esse é o caminho para a 

construção de um sindicato realmente democrático, que 

realize sua política a partir da base, e assim seja de fato 
instrumento representativo das categorias da educação. 

Assim como é importante manter a mobilização por 

regional, é preciso deixar claro que as Assembleias 

Regionais devem ser deliberativas! Durante os 

processos de luta e greves, as assembleias regionais 

acabam sendo desmobilizadas por serem extremamente 

engessadas, essa é uma situação que tem de acabar! 
Assim, defendemos a autonomia de deliberação/execução 

para as assembleias regionais, desde que não 

desrespeitem as deliberações das Assembleias Gerais. 
Outra medida importante a ser tomada é que cada 

trabalhador/a da educação tome para si a tarefa de 

implementação das Assembleias escolares e 

comunitárias como forma de espaço político que possa 
contribuir na mobilização local. Precisamos construir 

em cada escola um espaço de luta e mobilização 

constante! 

Essas são condições básicas para que consigamos 

romper com um modelo sindical oficial e passemos a ter 

um sindicato que de fato reflita sua base, sendo então 

instrumento de poder desta mesma base. Mas, para tanto, 
não basta que haja organizações regionais se não houver 

instrumento que garanta interação entre estas regionais e, 

mais importante, que garanta seus poderes deliberativos. 
Dessa forma, não se pode criar um novo modelo com a 

mesma forma de organização, nem mantendo os desvios 

burocráticos nas estruturas de direção. Para tanto as 

Delegacias Sindicais Regionais (formada pela reunião 
dos delegados sindicais das escolas) tem de ser 

implementadas para funcionar como espaço de 

deliberação; a reunião de todos os delegados sindicais das 
escolas do DF, formando o Conselho Geral de 

Delegadas/os Sindicais este deve ter maior poder do que 

as reuniões da diretoria. Afinal, os delegados sindicais 
são a representação mais próxima da base, logo legítimos 

nos espaços decisórios. 

Partindo da periferia para o centro, acreditamos que 

este é o horizonte fundamental de um modelo 
organizativo que poderá nos dar condições de enfrentar 

os ataques neoliberais e o desmonte da educação pública. 

É necessária a construção de um modelo de organização 
sindical que busque a real integração dos variados setores 

envolvidos com a educação, numa estrutura que dê por 

um lado capacidade organizativa democrática e de base, e 
por outro que não seja engessada pelo corporativismo do 

sindicalismo estatal, que se demonstra incapaz de 

articular os variados setores nas lutas que envolvem toda 

a educação pública.  

Assim, nos empenhamos na construção de um 

modelo Federalista composto pelas instâncias de base 

desde as escolas (os locais de trabalho) até a unificação 
destas em âmbito distrital, sendo composta de baixo pra 

cima por: 1) Assembleias Escolares, de professoras/es 
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e/ou intercategoriais, para discussão dos problemas e 

soluções das escolas e da educação, bem como para a 

eleição de Delegados, 2) Delegacias Sindicais Regionais 
que reúnem todas/os as/os delegadas/os sindicais 

eleitas/os nas escolas, como espaço organizativo e 

executivo das Regionais, 3) Assembleias Regionais 

como espaços deliberativos que reúnem todas/os as/os 

professoras/es daquela regional. Passando ao nível do 

Distrito Federal, das instâncias de menor poder às de 

maior poder: 4) Diretoria, como instância executiva, 5) 

Conselho Geral de Delegadas/os Sindicais, como 

espaço deliberativo superior à Diretoria, reunindo 
delegadas/os sindicais eleitas/os nas escolas, 6) 

Assembleia Geral como espaço deliberativo reunindo 

trabalhadores da educação do DF e 7) Congresso, como 
instância deliberativa de princípios, organização, 

estratégia e programa de luta. 

 

4.2.3 - MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS NO SINPRO 

"No primeiro de maio de 1980, 130 mil operários juntaram-se no Estádio da Vila Euclides. Desta vez 

a sustentação da greve veio das fábricas e dos bairros. Surgiam novas formas de ação e era reforçada a 

dinâmica desde a base. Foi fundamental naquele momento o Fundo de Greve, organizado fora do 

âmbito do sindicato oficial. O bairro tornou-se retaguarda (com atividades cotidianas de apoio) e oito 

mil participaram do Fundo de Greve." (TIBLE, Jean. Lutas operárias em São Paulo e no ABC nos 
anos 70. LUGAR COMUM Nº25-26, pp. 291) 

a) O Fundo de Greve 

Um importante fator que precisa ser debatido como 

mudança estrutural da organização do nosso sindicato é o 
Fundo de Greve. A diretoria do Sinpro alega que o 

Sinpro "já possui" um fundo de greve. O que fala o 

Estatuto: “Art. 127 – Fica criado, a partir da entrada em 

vigor do presente Estatuto, fundo de greve constituído 
por 10% (dez por cento) da arrecadação mensal do 

SINPRO. PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à 

Assembleia Geral deliberar a respeito da aplicação e à 
Diretoria Colegiada a administração do Fundo de Greve.” 

Porém, sempre que é questionado ou sugerido função a 

verba do “fundo de greve”, a diretoria se inquieta e trata 

de dissimular ou desqualificar a proposta.  

Segundo a explicação da atual diretoria, o fundo de 

greve é uma verba específica destinada a pagar os 

cartazes, adesivos e demais gastos da greve. Chega até a 

parecer sensata essa explicação, porém, ela esconde uma 
distorção vergonhosa da verdadeira função social de um 

fundo de greve. Seguindo a "lógica" do Sinpro todos os 

sindicatos possuiriam fundos de greves pelo simples fato 

de utilizarem parte de sua verba arrecadada para pagar os 
gastos corriqueiros de uma greve. Mas até os sindicatos 

conservadores da Força Sindical ou NCST fazem isso. 

Será que eles também possuem fundo de greve? Não. 
Mas afinal, o que é o Fundo de Greve?  

As práticas de apoio mútuo e solidariedade permeiam 

as experiências de luta da classe trabalhadora. No século 

XIX com a repressão estatal e patronal às lutas operárias 
ocorreu uma grande expansão das chamadas "caixas de 

resistência" (dentre outras denominações) que serviam 
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para manter os movimentos grevistas, ajudando as 

famílias com alimentos, recolhendo contribuições nos 

bairros operários, e preparando antes da greve um "fundo 
de resistência". As greves não eram remuneradas (ou 

seja, sempre havia corte de ponto) e em muitos países a 

greve era considerada atividade ilegal, estando as/os 
grevistas sujeitas/os a prisão, deportação, etc. mesmos 

nos países ditos "republicanos". Portanto, a caixa de 

resistência era uma necessidade para resistir e avançar. E 

mesmo nesse cenário adverso, as/os trabalhadoras/es 
souberam criar os meios necessários para vencer os 

patrões e governos. No Brasil esse método de resistência 

foi resgatado pelas oposições sindicais e sindicatos 
combativos durante a década de 70/80. Hoje é preciso 

resgatar novamente esse método, de forma que possamos 

manter a independência de nossa luta frente à tutela e às 
ameaças estatais. 

Dessa forma, o fundo de greve se constituiria em um 

instrumento fundamental para eventuais cortes de ponto 

durante a mobilização, servindo como ajuda às/aos 
trabalhadoras/es mais necessitadas/os, como, por 

exemplo: distribuição de cestas básicas, custeio de 

transporte e alimentação e, em caso de perseguição 

política que resulte em demissão, para acolher a/o 

trabalhador/a demitida/o politicamente ajudando com o 
necessário para garantir sua sobrevivência. O fundo de 

greve deve ser um fundo coletivo que garanta a 

continuidade da mobilização, na qual as/os 
trabalhadoras/es se sentirão amparadas/os. Na atual 

conjuntura de escalada repressiva do Brasil em que várias 

greves são decretadas ilegais pela justiça ou em que 

trabalhadoras/es são demitidas/os, os Fundos de Greve 
são uma maneira de manter as/os trabalhadoras/es na luta 

mesmo diante da ameaça de corte salarial ou outra 

perseguição. Ou seja, um instrumento fundamental para a 
luta e para o estímulo à solidariedade de classe e 

construção de práticas mutualista nas organizações da 

classe trabalhadora.  

Na situação relativamente “privilegiada” das/os 

professoras/es da SEDF em relação a outras categorias, 

esta necessidade pode parecer distante para alguns. 

Porém tende a ser cada vez mais real com as perdas 
salariais, e seria uma necessidade imediata no caso de 

uma greve de terceirizadas/os, por exemplo. 

 

b) Limite de mandatos para cargos diretores  

É necessário que haja em nosso sindicato limite de mandatos para cargos a diretoria, uma vez que a 

possibilidade de concorrência ad infinitum somada às condições elencadas nos pontos anteriores, permitem a criação 

de uma “casta burocrática”, dirigentes profissionais, que por um lado parecem se identificar mais com os políticos 
eleitoreiros que convidam para falar horas em nossas assembleias gerais do que as/os professoras/es, que estão na 

base, no chão de escola! É preciso encarar com seriedade esse aspecto e defender também a Imperatividade da Base 

sobre a direção, bem como a Revogabilidade de seu mandato quando a base entenda que não se esteja cumprindo sua 
função. Propomos que, para cada indivíduo da direção, seja permitida apenas uma reeleição. 

c) Democratização das assembleias gerais 

Ainda é preciso pontuar alguns equívocos que por 
vezes atravancam os espaços deliberativos, que por 

consequência, atravancam também os processos de luta. 

É preciso que se garantam condições básicas aos espaços, 

como assembleias, para que haja maior participação, de 
forma democrática. Defendemos que haja a garantia para 

a base falar nas assembleias! Isso perpassa tanto pela 

revisão de como se dão as mesas das assembleias e 
demais espaços.  Se as inscrições são muitas, mas poucas 

pessoas da base falam, uma vez que boa parte desse 

tempo a direção do sindicato se ocupa com extensos 
“informes”, precisamos criar um mecanismo que garanta 

esse espaço à base. Dessa forma defendemos que as/os 

oradoras/es da assembleia sejam escolhidas/os por 

meio de sorteio, inclusive as/os diretoras/es sindicais.  

Outra questão que já foi tocada anteriormente é que 

os parlamentares e burocratas de outros sindicatos tem 

tempo de fala maior do que a própria categoria. Um 
absurdo! Neste sentido, defendemos que se limite o 

tempo daqueles externos à categoria e que se conceda um 

maior tempo de fala para a base. Que, no mínimo, se 

conceda a palavra para um delegado de base de cada 

regional no qual este tenha espaço de dar informes da 

situação da regional que pertence. 

 É preciso também locais que garantam as 
condições mínimas para o debate político da categoria. 

Acreditamos que é tarefa da Diretoria do Sinpro, 

providenciar espaços fechados (como ginásios) para as 

assembleias gerais, para que os espaços políticos não 

mais sejam atrapalhados pelas intempéries, evitando 

assim a fadiga da categoria em momentos cruciais da 

luta, garantindo um maior tempo e tranquilidade para os 
debates. 
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4.2.4 - A POLÍTICA DO S.R. FRENTE À ATUAL CONJUNTURA POLÍTICA DO BRASIL 

"A classe trabalhadora tem de aprender, que seu poder não está na força do voto, mas na capacidade 

de parar a produção” (Voltairine de Cleyre) 

 

Com o cenário da prisão do ex-presidente, o “Lulismo” 

volta à tona como se fosse uma solução política atual. 

Não é. E mais, isso representa uma capitulação para os 

movimentos sociais! Estamos acostumados a ver em anos 
eleitorais a via parlamentar ser priorizada por partidos 

eleitoreiros, subordinando as lutas às pretensões destes 

partidos. Esse fenômeno ocorre dentro dos sindicatos e 
demais espaços de luta. Denunciamos a via eleitoral 

como sendo uma farsa, uma vez que o poder de decisão 

política estatal na prática está nas mãos das 
megaempresas nacionais e internacionais. Isso faz com 

que estes partidos, de direita e esquerda, submetam seus 

programas e consequentemente sua política à exigências 

do grande capital. Não se muda essas regras do jogo 
jogando este jogo, mas apenas por fora e contra o Estado 

Burguês. Ou seja, a via parlamentar, eleitoral, nada mais 

é para nós trabalhadoras/es que um velho caminho, 
demagógico, que se vende como renovação pelos 

discursos nos horários eleitorais. 

 Por outro lado, surge também o discurso de 

“intervenção militar”, que se vende como uma saída 
pragmática, em embalagem supostamente “apolítica e 

apartidária”, se sustentando na desilusão popular com a 

política partidária. Essa noção conservadora tão pouco 
serve a nós trabalhadoras/es! Basta resgatar o que foi a 

ditadura militar para entendermos o que os setores que 

defendem esta palavra de ordem querem: a paralisação 
completa dos movimentos sociais, um desmonte das 

organizações de luta e o consequente aumento da 

exploração laboral! Porém, a este discurso a “esquerda 

eleitoral” pouco pode fazer frente. É preciso barrar os 
ataques à classe trabalhadora, e não será a via burguesa, 

parlamentar, que nos salvará. 

 Acreditamos que a saída para as mazelas sociais 

e o atual cenário político no Brasil não seja pela via 

eleitoral, mas sim pela mobilização popular! Assim 

convocamos todos e todas trabalhadoras a construir a 
Campanha “Não vote! Construa o Poder Popular! 

Ditadura Nunca Mais!”. Acreditamos que essa deve ser 

nossa palavra de ordem. Não devemos alimentar as 
ilusões na via eleitoral como saída para a atual crise 

política e os ataques que sofremos. Acreditamos sim, que 

a saída é a auto-organização da classe trabalhadora, em 
seus espaços históricos de luta. É preciso construir o 

Poder do Povo, o Poder Popular. Para isso é 

fundamental boicotar as eleições. Ou seja, não participar 

do jogo de poder dos patrões, não dar legitimidade a essa 
sujeira. Não queremos mais migalhas. O boicote é uma 

arma do povo! Boicotar as eleições não é apenas 

propaganda ou denúncia! Ele expressa o 
descontentamento popular!  

 Assim, entendemos que não votar é importante, 

mas é preciso ir além disso, precisamos também ter uma 

ação positiva, lutar por direitos econômicos e políticos. A 

greve geral é a palavra de ordem de construção. 

Devemos fazer não somente a divulgação do boicote 

eleitoral, mas esta deve significar também a opção por 
um método, o qual acreditamos ser a construção da greve 

geral e uma pauta de reivindicações, que não se limitem a 

campanhas salariais de uma determinada categoria, mas 
que seja capaz de fazer a luta econômica e política dos 

mais variados ramos (educação, saúde, transportes e etc). 

Esta pauta deve ser levada aos locais de atuação, seja nas 

escolas e nas comunidades como um todo. 

 

5 - PLANO DE LUTAS 

 

CONJUNTURA 

- Todo apoio ao povo curdo e demais povos em luta pela 

autodeterminação e pelo socialismo; 

- Abaixo o estado de exceção e a intervenção militar; 

- Pela diminuição do preço das passagens do transporte 
público (ônibus e metrô); 

- Passe-livre irrestrito para as/os estudantes e 

desempregadas/os; 

- Pela abertura das contas das empresas de transporte; 

- Construir a campanha “Não vote! Construa o Poder 

Popular! Ditadura Nunca Mais!”. 

 

EDUCAÇÃO 

- Contra os cortes de verba na educação; 

- Pela anulação da EC 95, em defesa da educação e saúde 

públicas; 

- Abaixo a reforma do ensino médio e a BNCC; 

- Fora PDE e PNE neoliberais, por planos de educação 
elaborados pela classe trabalhadora; 

- Contra a obrigatoriedade do sistema de ciclos, por 

autonomia para cada escola decidir sobre seu sistema de 

ensino; 

- Contra o fechamento de turmas no noturno/EJA, as/os 
trabalhadoras/es precisam ter o direito de estudar; 
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- Não à privatização e o controle da gestão das escolas 

pelas Organizações Sociais (OSs); 

- Abaixo a militarização das escolas; 

- Fora Proerd, queremos uma discussão não punitivista 

sobre as drogas; 

- Abaixo o retrocesso: não ao Escola sem Partido e a lei 

de Educação Moral e Cívica; 

- Por mais verbas públicas para a educação pública; 

- Por abertura de mais concursos e contratação imediata 

de todas/os aquelas/es que já foram aprovadas/os; 

- Pela redução do número de alunas/os por professor/a; 

- Por mais verbas de assistência estudantil em todos os 
níveis da educação. Ninguém deve deixar de estudar por 

não conseguir se manter; 

- Aumento do tempo de coordenação para 50% da 

jornada de trabalho, sem aumento da jornada de trabalho; 

- Por uma educação antirracista, anticolonial, 
antimachista e antihomofóbica; 

- Cursos de formação em todas as escolas (e para 

professoras/es de todas as áreas) sobre o Dia da 

Consciência Negra que antecedam e preparem a 

realização do mesmo; 

- Livre acesso ao ensino superior. Nem Enem, nem 

vestibular! Abertura das vagas necessárias para atender a 

demanda no Ensino Superior público; 

 

OPRESSÕES 

- Defendemos que o Sinpro deve fomentar oficinas de 
autodefesa feminina nas escolas e comunidades, que 

possam envolver professoras/es, servidoras/es e 

estudantes; 

- Creches públicas para as estudantes-mães e 
trabalhadoras; 

- Ampliação do tempo de licença paternidade e 

maternidade; 

- Organizar as/os terceirizadas/os e precarizadas/os da 

escola de maneira não corporativista fomentando a 

solidariedade de classe; 

- Apoio político e jurídico às greves e lutas de 

terceirizadas/os; 

- Igualdade de direitos entre professoras/es efetivas/os e 

temporárias/os! Mesmo trabalho, mesmo salário, mesmos 

direitos; 

- Combater de forma ampla e irrestrita o assédio moral e 

sexual no ambiente escolar, sem corporativismo, 
acolhendo e averiguando corretamente as denúncias. 

- Contra o abuso de poder policial e o genocídio da 

juventude negra; 

- Por uma política de segurança e de conscientização 

sobre o uso de drogas que envolva a comunidade; 

- Apoio à formação e organização política dos estudantes 
em grêmios e demais formas associativas. 

 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

- Conselho Geral de Delegadas/os Sindicais das escolas 

do DF como instância deliberativa e superior à Diretoria 

Executiva; 

- Assembleias Regionais deliberativas; 

- Efetivação das Delegacias Sindicais Regionais, como 

espaço organizativo e executivo das Regionais; 

- Construir os Comitês de Mobilização Autônoma em 

todas regionais; 

- Construir em cada escola Assembleias escolares e 

comunitárias; 

- Comando de Greve formado integralmente por meio de 

eleição democrática na base: sem “membros natos” e 

aberto à trabalhadoras/es não-sindicalizadas/os. 

- Imperatividade da Base sobre a direção: a direção deve 

obedecer às deliberações da base e não o contrário; 

- Revogabilidade do mandato: quando a base entenda que 

um ou mais membros da diretoria não se estejam 

cumprindo sua função; 

- Rotatividade: através da limitação de mandatos na 

Diretoria. Que, para cada indivíduo da categoria, seja 
permitida apenas uma reeleição na Diretoria do Sinpro; 

- Limitação de tempo e quantidade de falas de deputados 

e burocratas externos à categoria; 

- Que as falas nas Assembleias Gerais sejam sorteadas de 

forma transparente e entre todos os presentes, incluindo 
as/os diretoras/es sindicais; 

- Espaços fechados e adequados (como ginásios) para as 

Assembleias Gerais a fim de garantir o debate 

democrático, afora os casos de assembleias “agitativas” 
e/ou que precedam manifestações de rua; 

- Conceder a palavra durante as assembleias gerais de um 

delegado de base de cada regional no qual este tenha 

espaço de dar informes da situação da regional que 
pertence.

 

RECONSTRUIR O SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO! 

POR UMA EDUCAÇÃO AUTÔNOMA E EMANCIPATÓRIA! 

CONSTRUIR A GREVE GERAL CONTRA AS REFORMAS NEOLIBERAIS E O ESTADO DE EXCEÇÃO! 

*** 
OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA CLASSISTA (ORC)  

FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SINDICALISTAS REVOLUCIONÁRIAS DO BRASIL (FOB) 


