
Pela construção de um 
movimento autônomo das 
trabalhadoras e trabalhadores 
da Educação

Nós, estudantes e trabalhadores/as da
educação,  entendemos  que  atual
conjuntura  nacional  nos  exige  uma
organização política mais  combativa  para
enfrentar os diversos ataques à educação
pública  e,  por  extensão,  os  problemas
históricos  e  estruturais  da  Educação
brasileira: 

.  o  sucateamento  da  infraestrutura
escolar acompanhado da  ausência de
uma  política  de  financiamento
significativa para o setor;  

.   a desvalorização e precarização das
condições  de  trabalho   de  todos  os
trabalhadores/as da educação; 

.  o  abandono  e  as  insatisfatórias
condições  de  estudo,  permanência  e
acolhimento  destinadas   aos  filhos/as
dos trabalhadores/as;

.   a  permanente recusa,  governo após
governo,   na ampliação e consolidação
de  espaços  de  participação  efetiva  da
comunidade  escolar  nas  gestão  das
escolas.

Desmascarar  as  reformas  e
denunciar  os  ataques  à  dignidade
da  maioria  dos  brasileiros  que
defendem  e  dependem  da  escola
pública! 

A  reforma  do  Ensino  Médio,  as
diferentes versões do projeto Escola Sem
Partido e o encaminhamento de propostas
tais  como a  da  militarização  das  escolas
são peças de um quebra-cabeça já não tão
mais difícil  de se montar,  uma cortina de
fumaça  que  já  não  consegue  ofuscar  os
reais interesses dessas iniciativas:  

. ampliar a transferência e o  acesso aos
recursos  públicos  destinados  à
educação pública e arrecadados através
do  suor  da/o  trabalhadora/or  para
setores  e  seguimentos  sociais
descomprometidos com uma educação
feita para e pelo povo; 

.  institucionalizar  o  patrulhamento
ideológico  e  justificar  os  ataques  aos
membros  da  comunidade  escolar  que
defendem  e  vislumbram  uma  real
autonomia das instituições de ensino ;

.  intimidar  e  assassinar  os  que  lutam
contra a legitimação e enaltecimento de
um Estado Policial  racista  e genocida;
os que lutam contra os movimentos que
almejam desmerecer e  descaracterizar
as  lutas   das  escolas  do  campo,  das
escolas  indígenas,  das  escolas
quilombolas; a luta pela reforma agrária
e pelo direito à terra.  

Terceirização,  a  precarização do
trabalho como regra.

      As/os trabalhadoras/es terceirizadas/os
da educação (limpeza, vigilância, serviços
gerais,  de  manutenção  e  administrativos,
inspetoria,  auxiliares  de  creche  e
porteiros),  além de estarem mais sujeitos
aos  baixos  salários  e  às  práticas  de
assédio moral e repressão política, sofrem
há  mais  tempo  com  constantes
interrupções e atrasos no pagamento dos
salários, com a ausência de recolhimento
devido dos benefícios sociais, com a falta
de  equipamentos  de  Equipamentos  de



Proteção EPI  e a mudança de empresas
terceirizadas. Com isso, uma parcela cada
vez  maior  de   trabalhadoras/es  da
educação  estará  submetida  à
superexploração e às condições precárias
de trabalho. 

É  urgente  a  organização  de
movimentos  reivindicatórios  com
alcance  nacional  e  permeabilidade
local. 

    Nesse  cenário  de  ataques  à  escola
pública, faz-se necessária a construção de
uma nova forma de organização sindical,
diferente da atual, reformista, corporativista
e  vinculada  ao  Estado.  Um  sindicalismo
capaz  de  romper  com  vícios  e  a
conciliação com patrões e representantes
do Estado e que reúna todos os membros
da comunidade escolar. 
    Na educação básica, somos cerca de
2,2  milhões  professoras/es.  Nas
universidades, 380 mil, e como assistentes
de  creches  aproximadamente  206  mil
(dados  dos  Censos  Escolares  do  MEC,
2016 e 2017, que não contabilizam as/os
demais  trabalhadoras/es).  Com  essa
categoria,  junto  aos  estudantes,  há  uma
possibilidade  real  de  organização  de
movimentos  reivindicatórios  com  alcance
nacional e permeabilidade local.         Para
isso,  nossas  formas  de  organização  não
podem  se  restringir  às  lutas  imediatas  e
corporativas, é necessário romper com os
limites das lutas parciais e construir a luta
conjunta  da  classe  trabalhadora.  Esse  é
objetivo do Sindicalismo Revolucionário!

Construir o Sindicalismo 
Revolucionário !

Convidamos  a  todos  para  construir
uma  organização das/os  trabalhadora/es
da  educação,  junto  aos  estudantes,
comprometida  com  as  nossas  lutas  e
reivindicações,  organizada  na  base,  por
local  de  trabalho  e  autônoma,  porque  só
através auto-organização é que poderemos
resistir,  barrar  as  reformas  e  avançar  na

conquista  de  direitos  e  na  luta  pela
autogestão. 

Por  um  sindicalismo  comprometido
com  um  projeto  de  libertação  da
exploração  econômica  e  da
submissão, assim defendemos:

. uma educação voltada para atender as
necessidades  do  povo,  gerida  pelo
povo.

.  contra  as  OS’s  e  a  terceirização das
atividades  fins.  Fim  da  terceirização
com  a  incorporação  de  todas  as
funções e trabalhadoras/es aos quadros
do serviço público. 

.  livre  ingresso  do  povo  nas
universidades  públicas.  Contra  o
desmonte  e  a  privatização  das
universidades.  Contra  a  Reforma  do
Ensino  Médio,  o  projeto  Escola  Sem
Partido  e  a  Militarização  das  Escolas.
Defesa de uma universidade popular.

.  educação  emancipatória.  Defesa
incondicional da liberdade das práticas
educacionais,  contra  criminalização
das/os trabalhadoras/es e contra todas
as formas de assédio e perseguições.

Nossa tarefa imediata é:

.  convocar uma greve geral construída
pela  base,  por  fora  e  contra  as
burocracias sindicais,  adotando táticas
insurrecionais;  a  ação  direta,  a
sabotagem, a paralisação da produção,
dos  serviços  e  da  circulação  de
mercadorias  para  barrar  os  ataques  à
educação,  as  reformas  anti-povo,  o
genocídio do povo negro nas favelas e
periferias,  os  ataques  à  organização
campesina  e  enfrentar  o  governo  de
plantão,  eleito  o  para  gerir  a  barbárie
neoliberal.
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