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Dificuldades e possibilidades da sindicalização 
de jovens no CPERS Sindicato

No CPERS Sindicato, apenas 3,82% do seu quadro de 82 mil 

sócios têm até 35 anos, sendo que 55% dos associados na entidade 

são aposentados/as. 

Há no CPERS uma dificuldade de engajamento dos jovens educadores que precisa 

ser enfrentada para que a entidade siga representando o que é, um dos mais 

importantes sindicatos do Rio Grande do Sul

Desde 2014 foi criado um Departamento de Juventude na entidade, buscando             

dar conta deste desafio.



Principais questionamentos da pesquisa:

- Quais são os motivos da baixa taxa de sindicalização de jovens e 

em especial no CPERS Sindicato?

- Quais os motivos que levam um trabalhador ou uma trabalhadora a se sindicalizar?

- Qual é a imagem do CPERS Sindicato para os/as jovens educadores?

- O que afasta e o que aproxima os/as jovens educadores do CPERS Sindicato?



Motivos da baixa taxa de sindicalização dos 
Jovens:

Anderson Campos (2012) destaca duas hipóteses 

principais:

“a não alteração do padrão de inserção ocupacional da juventude 

extremamente negativo e a supremacia da cultura do novo capitalismo sobre o 

comportamento dos jovens”

Desemprego, alta rotatividade, baixos salários, informalidade, precarização  

e um bombardeio ideológico e cultural são marcas do padrão de inserção 

ocupacional da juventude. Estas características são, em geral, um entrave para     

a sindicalização de jovens.

Análise de dados secundários, informações estatísticas e banco de dados do 

CPERS Sindicato.

Entrevistas com 28 jovens educadores da rede estadual (questionário online)



Motivos da baixa taxa de sindicalização dos 
Jovens:

Relacionado a isso, na dissertação de Mariana Hansen Garcia 

(2018) é destacada a baixa satisfação dos jovens com seus atuais postos 

de trabalho e a descrença na política institucional, partidos e  

sindicatos:

“A grande maioria dos jovens entrevistados (...) sindicalizados ou não, buscavam mudança de      

emprego, dessa forma, podemos considerar que estes trabalhos não faziam parte do projeto profissional  

futuro dos jovens, o que, em parte, pode explicar o já apontado afastamento dos sindicatos.”  (p.109)

“Os jovens se mostraram críticos aos modelos políticos tradicionais e a descrença nos partidos      

políticos e nas instituições públicas refletiu nas percepções com relação aos sindicatos. A associação                   

do sindicato à política partidária, ou ao que chamam de “politicagem”, é vista negativamente pelos                  

jovens metalúrgicos e telefônicos, sendo considerado como parte dos problemas dos sindicatos.”               

(p.111)

Análise de dados secundários, informações estatísticas e banco de dados do CPERS 

Sindicato.

Entrevistas com 28 jovens educadores da rede estadual (questionário online)



O que leva um/a trabalhador/a a se 
sindicalizar?

                                Segundo Márcia Ondina Vieira Ferreira (2006) três grandes motivos 

para a filiação em sindicatos  docentes: 

“os ideológicos, os solidários e os instrumentais, que se referem, 

respectivamente, à defesa das crenças, dos interesses coletivos e dos interesses 

individuais.” 

Interessante também a problematização acerca da identidade docente e o 

conflito entre uma identidade enquanto trabalhadores em educação e        

profissionais da educação. 



O CPERS Sindicato

Nos últimos 10 anos há uma diminuição expressiva de jovens na 

categoria dos educadores estaduais e também de jovens sindicalizados  

no CPERS Sindicato.

Em 2009, o CPERS contava com 78.666 sócios, sendo 4.628, ou 5,88% jovens           

até 35 anos. Já em 2018, o número de sócios aumentou para 82.992, porém o         

número de  jovens com até 35 anos caiu drasticamente para 3.174, ou 3,82%.



Docentes no Magistério Público estadual

Infelizmente não se conseguiu dados relativos a funcionários/as de 

escola, mas quanto aos docentes é possível ter uma dimensão que além 

da diminuição global, há uma diminuição no número de docentes com 

até 35 anos: 



Um paradoxo, o aumento da taxa de 
sindicalização e a diminuição do número de jovens

                             Cruzando o número de docentes jovens no Magistério Público    

estadual com o número de docentes jovens sindicalizados no CPERS Sindicato 

constatou-se que há uma diminuição mais acentuada de jovens na base do Magistério 

Público Estadual do que a diminuição verificada entre os docentes jovens filiados ao 

sindicato:



A pesquisa empírica

Foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas, 

utilizando a plataforma de formulário online do Google. O link para o 

formulário foi distribuído de diversas formas mas principalmente a 

partir dos contatos pessoais, grupo de educadores nas redes sociais, 

alguns contatos diretamente nas escolas, bem como contatos 

repassados por quem respondeu as questões. 

Foram 28 respostas de jovens educadores de até 35 anos, sendo:  20       

mulheres e 8 homens;  26 brancos e apenas 2 negros, autodeclarados pretos                

e pardos; 26 professores e 2 agentes educacionais (funcionários); 20            

concursados e 8 com contratos emergenciais; 24 sócios e 4 não sócios do        

sindicato. 



A pesquisa empírica

Quanto aos motivos da baixa sindicalização entre os jovens no 

CPERS Sindicato, há nuances distintos dos levantados pela 

bibliografia investigada. 

Em geral há identidade e satisfação com a profissão  em si. Por outro lado, há 

também insatisfação com a questão salarial, condições de trabalho e  

reconhecimento, que acabam levando muitos jovens a abandonar a rede     

estadual e a profissão.



Qual é a imagem do CPERS entre os/as jovens 
educadores?

                    Quanto a imagem do CPERS Sindicato junto aos/às jovens 

educadores, predominou uma referência à luta, resistência e defesa dos direitos em 

um polo positivo; bem como desunião, desnecessidade e decepção, em um polo 

negativo. Diversas referências aos problemas das disputas internas entre correntes e 

partidos, sobre distância do sindicato das bases das escolas e sobre necessidade de   

atualização das formas de atuação e de renovação demonstram que os/as jovens 

têm bastante críticas a forma de atuação do Sindicato. 



O que aproxima e o que afasta os/as jovens 
educadores do CPERS Sindicato?

                             Quanto ao que aproxima os/as jovens do CPERS, a partir das 

respostas às perguntas do questionário, diferente de toda a literatura revisada, 

predominaram   as motivações ideológicas e solidárias. Poucos atribuem razões 

instrumentais como “amparo legal”, “incentivos” e “respaldo”. Isso pode se dar por 

duas razões, pelas limitações metodológicas da coleta dos questionários à partir     

de uma rede mais orgânica; bem como por uma identidade profissional que 

caracterizam especial os jovens docentes.                         



O que aproxima e o que afasta os/as jovens 
educadores do CPERS Sindicato?

                                          Referente ao que afasta do CPERS, pode-se identificar questões

                           internas, como “perfil das atividades”, “distância da base das escolas”, 

“desorganização”, “desunião” e “posições da Direção Central”; questões externas,    

como assédio do governo e sobrecarga de trabalho; e, principalmente, o que foi         

mais apontada é a questão das disputas internas entre correntes e partidos se 

sobrepondo aos interesses comuns da categoria.



O que precisaria mudar para que o CPERS seja 
mais atrativo?

                        Com relação ao que precisaria mudar para que o CPERS seja mais 

atrativo também é possível classificar as respostas em três eixos. Primeiro a questão 

da representatividade e presença do sindicato na base, em segundo lugar, foi 

bastante exigida a questão de formação sindical, em terceiro lugar, novamente, 

fortemente referido o tema das disputas internas e partidarização.



Conclusões

                   As dificuldades e possibilidades da sindicalização de jovens no CPERS 

Sindicato estão inseridas em um contexto amplo, das transformações globais do 

mundo do trabalho, da reestruturação produtiva, que têm como alvo principal os 

jovens trabalhadores que ingressam em um mercado de trabalho cada vez mais 

precário.

Há nuances interessantes por se tratar de um sindicato de educadores,          

como por exemplo uma forte identidade profissional, contrabalanceada por              

um contexto de governos neoliberais que promovem um forte arrocho                

salarial e deterioração das condições de trabalho.



Conclusões

                       No caso do CPERS, existem dificuldades externas e internas que 

dificultam a sindicalização dos jovens. 

Como dificuldades externas, esbarramos com   o baixo número de jovens na 

categoria dos educadores estaduais, pela ausência de concursos, pelos baixíssimos 

salários e pelas péssimas condições de trabalho. 

Como dificuldades internas as disputas políticas, a não identificação dos      

jovens com as formas de atuação do sindicato e a restrição de espaços para              

que os jovens participem e possam se expressar dentro do sindicato.



Conclusões

                    Quanto às possibilidades de sindicalização, foi possível constatar que 

os jovens educadores  tem forte identidade profissional, têm participado das 

mobilizações e tem apontado uma série de críticas pertinentes ao modelo 

organizativo da entidade.

No entanto não há como evoluir na sindicalização de jovens se não houver        

um ciclo de valorização da profissão que retenha e atraia jovens educadores           

para a categoria, com a realização de concursos públicos e valorização                 

salarial.
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