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1
A maior parte da nossa categoria está insatisfeita com 
o CPERS. Os interesses da base não se expressam 
no nosso sindicato, que fala uma língua diversa da 
que se fala no chão da escola. Isso se dá desta forma 
porque o sindicalismo praticado pelo CPERS é de 
cúpula e atrelado ao Estado burguês, ficando de 
costas para as reais necessidades dos trabalhadores, 
utilizando-se, até mesmo, de práticas autoritárias 
contra ativistas e minorias. Assim, muitos colegas, 
equivocadamente, querem “punir” o sindicato 
desfiliando-se e não participando dele.
 Hegemonizado por correntes sindicais 
burocráticas e reformistas, sustenta-se numa 
maioria de aposentados e numa visão da categoria 
que não corresponde mais à realidade vivida 
nas escolas. Impera a politicagem burguesa e os 
acordos de bastidores entre estas correntes. Se por 
um lado devemos reconhecer a importância das 
gerações passadas na construção do CPERS (como 
os aposentados); por outro, temos que perceber 
que a realidade mudou drasticamente e que se faz 
necessário uma mudança profunda na condução 
do nosso sindicato. Para isso, é fundamental rever a 
estratégia política que dá sustentação ao sindicalismo 
praticado até aqui e, sobretudo, suas ligações com 
o Estado, o que praticamente transforma o nosso 
sindicato em uma empresa privada e não mais em 
um instrumento de mobilização, conscientização e 
construção de movimentos sociais.
 Todas estas críticas e análises já foram 
apresentadas nas teses da Construção pela Base 
inscritas nos Congressos de 2013 e 2016, além de 
divulgadas nas campanhas eleitorais de 2014 e 2017 
para a direção central. Toda esta produção teórica, 
alicerçada numa prática sindical dentro do CPERS 
de mais de dez anos, está sintetizada no nosso blog 
(www.construcaopelabase.blogspot.com). Julgamos 
estas contribuições importantes para a criação de um 
novo sindicalismo capaz de enfrentar a conjuntura 
de esgotamento do capitalismo e de ascensão da 
direita neofascista no Brasil e no mundo.

2.
A atual direção do CPERS é composta por uma 
aliança entre PT, PCdoB, PDT e PP e as centrais CUT-
CNTE e CTB. Não se trata de espalhar preconceito 
contra a organização em partido e corrente sindical, 
tal como faz o proselitismo da maioria das correntes 
sindicais e ativistas do CPERS. Reconhecemos a 
importância das correntes sindicais e dos partidos e 
a legitimidade de se organizar, bem como daqueles 
que querem se manter independentes. Nossa crítica 
se refere ao programa, atuação e à política dessas 
organizações; em suma: à sua prática e, sobretudo, 
às suas consequências sobre a conduta do CPERS. 
As alianças feitas dentro do nosso sindicato não 
correspondem a princípios e ao resultado de uma 
prática sindical conjunta, mas às necessidades 
de dominação do aparato sindical e, portanto, à 
formação de maiorias artificiais que garantam este 
domínio. Nesse sentido, não se diferem em nada 
do que acontece na política burguesa tradicional 
dentro do Congresso Nacional. O Conselho 
Geral e os Congressos do CPERS se caracterizam 
exatamente por isso. A base da categoria sente a 
politicagem burguesa intuitivamente de distintas 
formas. Muitas vezes suas conclusões estão certas, 
mas suas declarações e ações (como a desfiliação), 
equivocadas e simplistas. Grande parte das 
polêmicas internas do CPERS, escondidas sob sete 
chaves, teria um importante papel para a formação 
política e sindical da categoria.
A burocracia sindical, ao contrário disso, aposta 
na diplomacia secreta, sem abertura de questões 
e polêmicas fundamentais à base. Este tipo de 
diplomacia destrói qualquer confiança, exigindo 
dissimulação, hipocrisia e ocultamento de posições. 
É assim que a burocracia sindical desta e de outras 
direções do CPERS tem “educado” a base da nossa 
categoria. O aparato sindical é usado para esmagar 
minorias, impor posições e sustentar o regime 
democrático-burguês. Esta é a morte de qualquer 
mobilização real e concreta vinda da base; e a fonte 
da sabotagem de qualquer luta independente, 
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gerando antipatia e transformando o CPERS 
numa verdadeira Torre de Babel (ou, como alguns 
preferem, numa “luta fratricida”).
 Um método burocrático nefasto tem 
caracterizado esta direção central (embora tenha sido 
praticado sutilmente por outras): o engavetamento 
de propostas aprovadas em assembleias e conselhos 
gerais, bem como a aceitação de propostas em 
instâncias sindicais, para não fazer nada por elas na 
prática. Ou ainda pior: assume como suas propostas 
que antes eram combatidas, também para não fazer 
nada por elas. 
 O Sineta, o site e a página no facebook, por 
exemplo, são usados inescrupulosamente para fazer 
propaganda política da atual direção, sem a menor 
preocupação com a organização de base, a orientação 
para um trabalho com os representantes de escola 
e a diversidade de opiniões. A burocracia dirigente 
pratica com os órgãos de imprensa do CPERS a 
mesma política que critica na mídia burguesa; qual 
seja: monopólio, distorções e autopropaganda para 
favorecer apenas a sua fração política.

3.
O sindicalismo estatal, legalista-burguês e 
baseado na diplomacia secreta, sem organização 
e intervenção da base, é praticado pela maioria 
esmagadora das correntes sindicais do CPERS, 
embora tenha sua expressão máxima na atual 
direção central. Esta forma de proceder está baseada 
numa concepção de mundo reformista, expressa, 
principalmente, na estratégia democrático-popular, 
defendida explicitamente pelo petismo, e de forma 
não admitida (ou sob outros nomes) por grande 
parte da “esquerda”.
Esta estratégia se caracteriza por fazer alianças 
políticas com a “burguesia progressista” para 
desenvolver o capitalismo no Brasil e fazer mudanças 
“a favor do povo” por dentro das instituições 
democrático-burguesas (presidência da República, 
Congresso Nacional, justiça burguesa, etc.). Sendo 
assim, seria fundamental buscar alianças com esta 
burguesia, que se traduziria em acordos espúrios e 
sem critérios com partidos burgueses e empresários 
que permitiriam a chegada ao poder e garantiriam a 
governabilidade.
Seguindo esta estratégia, PT e a CUT sofreram 
profundas metamorfoses burguesas ao longo 
da década de 1980 e 1990, expressas pelos 
seus congressos. Após um terrível processo de 

adaptação e cooptação, que o levou a distorcer 
e tornar aceitável para burguesia termos como 
“revolução” e “socialismo” nas resoluções do seu 
7ª Encontro Nacional, em 1990, o PT passou 
a sustentar abertamente a necessidade de uma 
“etapa democrática” de “acumulação de força”. 
Então, muitos teóricos, dirigentes e militantes 
do PT passaram a esconder o objetivo socialista 
atrás da palavra “democracia”. Iniciou-se com o 
“socialismo democrático” (para, corretamente, se 
diferenciar dos regimes stalinistas), mas degenerou 
na “radicalização da democracia”, o que, dentro de 
todo o contexto, só tem um significado: radicalizar 
a democracia burguesa. Ora, defender o capitalismo 
e o Estado democrático (burguês não declarado) 
e, ao mesmo tempo, a “distribuição de renda” é 
uma contradição absurda. A lógica central do 
“Estado democrático” assentado em uma economia 
capitalista é justamente possibilitar que uma classe 
concentre renda, e não distribua.
O resultado dessa brilhante estratégia, já criticada 
inúmeras vezes, foi a aliança com a direita que 
preparou as bases para o golpe de 2016, pavimentando 
o caminho para ascensão do neofascismo de Jair 
Bolsonaro et caterva.

4.
A história do Brasil é marcada por mudanças pelo 
alto, caracterizada por acordos entre as elites, que se 
sintetiza na conhecida frase de um político mineiro 
durante a Revolução de 1930: “façamos a revolução 
antes que o povo a faça”. Alguns autores chamam 
este processo de “modernização conservadora”. A 
burguesia brasileira se adaptou às práticas dos modos 
de produção pré-capitalistas, preservando não 
apenas o latifúndio introduzido pelos portugueses, 
mas a escravidão, que durante o Império conviveu 
com formas de trabalho assalariado. Defende a 
meritocracia, mas ela própria não é meritocrática, 
impondo o clientelismo e o nepotismo 
mais desavergonhado. Fala em “liberalismo 
econômico”, mas trabalha febrilmente pela total 
desindustrialização do país e pela entrega de seus 
recursos naturais. Não possui nenhuma política 
protecionista visando o bem da economia nacional 
e das condições de vida do povo (ao contrário, só 
protege o que diz respeito a sua própria produção). 
Usa o orçamento federal como moeda de troca com 
o sistema financeiro, endividando-se eternamente 
através da dívida pública e sabotando qualquer tipo 
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de desenvolvimento social e econômico do país. 
Está satisfeita com a sua condição de produtora de 
comodities e matérias-primas.
Sendo assim, não existe burguesia progressiva 
no Brasil que seja capaz de empreender um 
capitalismo autônomo para desenvolver o país, tal 
como quer a estratégia petista. Evidentemente que 
os governos do PT são mais progressivos do que a 
direita tradicional, uma vez que com esta última se 
trata de um entreguismo puro ao imperialismo. A 
experiência dos governos petistas, pautada por um 
suposto “nacional-desenvolvimentismo” a partir 
das estatais (Petrobrás) e dos bancos públicos, além 
da aliança com as empreiteiras (as representantes 
da “burguesia progressista”), levou-os a disputar 
recursos públicos com a burguesia agro-exportadora, 
que mantém profundos laços com o imperialismo 
norte-americano e europeu. Em tempos de “vacas 
gordas” isso foi tolerado. Daí vieram os programas 
sociais e algumas iniciativas de desenvolvimento 
de uma suposta indústria nacional (aviação, 
estaleiros, frigoríficos, etc.). Bastou a marolinha de 
Lula se transformar em tsunami para que a crise 
capitalista acelerasse o processo de derrubada do 
governo Dilma, visando a retomada total do aparato 
de Estado para manter o orçamento federal sob 
seu controle. A fraudulenta operação Lava-Jato – 
defendida vergonhosamente por grande parte da 
“esquerda”, inclusive pelo PT – foi a espinha dorsal 
da estratégia da direita para derrubar os governos 
petistas.
Em síntese: o reformismo levou novamente os 
trabalhadores a um beco sem saída e à ascensão 
da direita neofascista. A estratégia democrático-
popular foi sintetizada por Lula, no seu discurso 
antes da prisão, da seguinte forma: “Eu acredito na 
justiça. Se eu não acreditasse na justiça eu não teria 
criado um partido político, eu teria organizado uma 
revolução”. Evidentemente que Lula se refere aqui à 
justiça burguesa, inalterada desde a época imperial 
e hoje liderada por Sérgio Moro.
A CUT tratou de aplicar esta estratégia ao 
movimento sindical. A aliança política que compõe 
à direção central do CPERS hoje, bem como a sua 
prática, é o retrato dela. Partidos como PCB, PCdoB 
e grande parte do PSOL seguem a mesma lógica 
sem assumir. A outra parte do PSOL e o PSTU 
chamam esta estratégia de “revolução democrática”, 
alterando-a em pequenas partes.

5.

 Esta estratégia cria táticas, teorias e projetos 
paternalistas, de estrito controle sobre as massas, e 
faz os trabalhadores esperar passivamente um líder, 
uma política salvadora ou mesmo um messias. 
Basta assinalar que grande parte da categoria possui 
inúmeras ilusões na justiça burguesa, confundindo 
luta sindical com ações na justiça ou com a eleição 
de um novo candidato “progressista”. É assim que o 
CPERS tem educado a nossa categoria. O “trabalho 
de base” e a “formação” da maioria das correntes do 
CPERS (e, sobretudo, da direção central) reforça 
esses sentimentos de dependência e, ao mesmo 
tempo, impotência nos trabalhadores. Não é 
necessário desenvolver o quanto isso é prejudicial 
para a luta sindical e política, favorecendo os nossos 
inimigos de classe.
 Um sindicalismo novo precisa abolir 
esta concepção e este tipo de “trabalho de 
base”, substituindo-o por uma que organize os 
trabalhadores por local de trabalho, leve em 
consideração seus anseios, combata a diplomacia 
secreta, cobre os educadores de base dos seus 
deveres, mas sempre dando o exemplo antes para 
que se supere esta mentalidade paternalista e 
legalista.

6.
 A situação internacional está marcada pela 
ascensão da direita neofascista em vários países do 
mundo, inspirados pelas posições reacionárias e 
desprezíveis da ala imperialista liderada por Donald 
Trump e o seu Tea Party (a direita radical do Partido 
Republicano); e pela guerra comercial e híbrida 
que ele trava contra China e seus satélites, dentre 
os quais está a Venezuela. Atualmente o mundo se 
divide entre a disputa imperialista de EUA e parte 
da Europa, de um lado; e China, Rússia e seus 
aliados regionais, de outro. Os governos do PT e os 
governos chavistas da Venezuela se alinharam ao 
“imperialismo” chinês e russo, enquanto a direita 
brasileira se alinha totalmente ao imperialismo 
norte-americano.
 A fase do capitalismo em que era possível 
fazer concessões aos trabalhadores, sobretudo 
através do Estado de bem estar social, foi 
definitivamente sepultada com a crise econômica de 
2008. O capitalismo não tem condições de gerar bem 
estar para o povo, trabalhando para retirar direitos 
mínimos que antes eram a vitrine dos economistas 
e intelectuais burgueses na sua comprovação da 
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“superioridade do capitalismo sobre o socialismo”. 
Após a restauração do capitalismo na União Soviética 
(URSS), leste europeu, China e Cuba, se abriu 
uma ofensiva política, econômica e ideológica que 
destruiu grande parte das organizações operárias. A 
URSS, com todos os seus problemas, representava 
um contrapeso e um freio às ambições dos países 
imperialistas (EUA, Inglaterra, França, Alemanha 
e Japão), que precisavam fingir-se preocupados 
com os direitos dos trabalhadores para que estes 
não voltassem seus olhos para o socialismo. Uma 
vez que esta “ameaça” não mais existe graças à 
restauração capitalista patrocinada pela própria 
burocracia soviética, o imperialismo viu-se, então, 
com as mãos livres para iniciar uma cruzada contra 
os direitos elementares dos trabalhadores, no que 
ficou conhecido como reestruturação produtiva. A 
reincorporação da Rússia e da China ao mercado 
mundial deu um fôlego de algumas décadas para 
o capitalismo, que trabalhou febrilmente pela 
desregulamentação total do mercado financeiro, 
gerando capitais fictícios trilionários que 
desencadearam a crise econômica de 2008. 

7.
Um dos principais sintomas do esgotamento do 
modo de produção capitalista é a lei da queda 
tendencial da taxa de lucros, já prevista por Marx 
há quase 2 séculos. Com o aumento do uso de 
tecnologia e a diminuição física do proletariado, 
o capital constante (expresso nos gastos com as 
máquinas e as matérias-primas) tende a aumentar; 
e o capital variável (expresso nos gastos com 
salários e, também, de onde provém o lucro) tende 
a diminuir. De onde, então, a burguesia compensa 
esta tendência à queda da taxa de lucro? Do inimigo 
número 1 dos neoliberais: da intervenção do Estado! 
O tesouro nacional funciona como uma espécie 
de fiador do capital financeiro geral; isto é, como 
o pressuposto do lucro privado. Nesse caso eles se 
tornam os maiores defensores da intervenção do 
Estado na economia.
O imperialismo e seus organismos financeiros 
(FMI, Banco Mundial, Troika, dentre outros) 
impuseram, então, ajustes fiscais em vários países 
do mundo visando garantir que o orçamento dos 
Estados seja destinado ao pagamento dos juros das 
dívidas públicas e, portanto, aos bancos, grandes 
empresas e monopólios imperialistas. As dívidas 
públicas cresceram ao ponto de se tornar uma 

escravidão monetária do Estado (inclusive nos 
EUA). O número de miseráveis, desempregados 
e subempregados aumenta assustadoramente no 
mundo todo, na mesma proporção em que cresce 
a fortuna de uns poucos bilionários. Os encargos 
sociais dos Estados em praticamente todos os 
países se tornaram obstáculos para essa apropriação 
privada dos orçamentos públicos. Foi nisto que o 
capitalismo se tornou: o Estado transfere para os 
grupos privados uma parte da mais-valia que gera 
ou de que se apropria através dos impostos ou da 
tomada dos recursos naturais; com isso, aumenta 
a taxa de lucro do setor privado (em especial das 
multinacionais imperialistas) e aparece como um 
fator decisivo para contrabalançar a lei da queda 
tendencial da taxa de lucros. Este é o pano de fundo 
que explica o ataque ininterrupto e brutal contra os 
direitos trabalhistas em todo o mundo.
O esgotamento do capitalismo tem gerado guerras 
híbridas, que misturam elementos de guerra real 
com guerra psicológica, propagandística e comercial 
em distintos países do mundo, mas em particular, 
na Venezuela, que se tornou o epicentro do nosso 
subcontinente nos últimos meses, com criminosos 
bloqueios comerciais e financeiros, inclusive 
tencionando por uma intervenção imperialista 
estadunidense direta (fato que, felizmente, ainda hoje 
não aconteceu). O claro objetivo do imperialismo é 
se apropriar do petróleo do povo venezuelano com 
finalidades de especulação financeira sobre o preço 
do barril para se contrapor à China e à Rússia, mas 
se esconde atrás de uma campanha midiática sobre 
a “crise gerada pelo próprio governo”, ocultando seu 
papel decisivo nela.

8.
O governo de Donald Trump expressa a decadência 
do capitalismo e, em particular, do imperialismo 
norte-americano, endividado até a medula com a 
China, possuidora das maiores reservas cambiais de 
dólares do mundo. O único trunfo do imperialismo 
estadunidense é o seu monopólio sobre a emissão de 
dólares e a capacidade de valorizar ou desvalorizar 
sua moeda de acordo com seus interesses. China 
e Rússia, por sua vez, herdaram a força política e 
econômica atual do que foi desenvolvido quando 
eram Estados Operários que “caminhavam em 
direção ao socialismo”. Apesar de China ter uma 
política menos ofensiva do que a norte-americana 
no plano internacional, pretende controlar países, 
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fontes de matéria-prima e rotas comerciais, não 
deixando de desenvolver uma política “imperialista”. 
O seu proletariado – o maior do mundo – vive 
uma semi-escravidão. Esta disputa pelo mercado 
mundial entre EUA e China tem caracterizado a 
conjuntura mundial atualmente. 
As necessidades do sistema financeiro, dentro desse 
contexto, explicam o avanço em todo o mundo 
contra os direitos trabalhistas e os serviços públicos. 
Como os governos reformistas que apostam 
nas instituições da democracia burguesa não 
conseguem aplicar os planos de ajuste fiscal com a 
rapidez exigida pela burguesia imperialista, golpes 
diretos ou indiretos foram dados em vários países 
para colocar no poder partidos ou movimentos de 
caráter neofascista, capazes de impor o ajuste fiscal 
por vias “democrática” ou, se necessário for, pela 
mão autoritária do fascismo.

9.
Os ataques do capital contra os povos do mundo 
tem gerado mobilizações semi-espontâneas dos 
trabalhadores, que tendem a rechaçar todos os 
partidos e a institucionalidade, além de ocorrer 
por fora dos sindicatos e centrais oficiais, mas que 
sem direção revolucionária correm atrás da própria 
cauda. Cabe um destaque para o movimento dos 
coletes amarelos na França, caracterizados por 
juntar diversos setores sociais, desde a classe média, 
que tende a misturar reivindicações progressistas 
e reacionárias, até trabalhadores precarizados e 
imigrantes (como os “coletes negros” que lutam 
por direitos civis). Os coletes amarelos seguem 
uma tendência iniciada em 2011 com a “primavera 
árabe”, os indignados, o Occupy Wall Street e as 
manifestações de 2013 no Brasil. As burocracias 
sindicais não apenas não querem compreender estes 
movimentos, mas agem como seus piores inimigos, 
trabalhando para caluniá-los e trazê-los para o leito 
morto da institucionalidade burguesa.
Compreendemos que estas mobilizações semi-
espontâneas não podem vencer o capital e os seus 
ataques devido à crise de direção e a falta de um 
programa socialista, mas apontam tendências que a 
esquerda e o movimento sindical combativo devem 
observar atentamente. Sem apontar a perspectiva 
de uma direção e de um programa revolucionário 
para estas manifestações, elas tendem a desperdiçar 
energia e oportunidades, abrindo caminho para o 
neofascismo. A nossa tarefa deve ser politizá-las 

dentro da perspectiva revolucionária e combater o 
apoliticismo espontaneísta e aqueles que querem 
levá-la para dentro da institucionalidade burguesa. 
Tal como a “greve dos caminhoneiros” do Brasil (na 
verdade um locaute), os coletes amarelos podem ser 
facilmente manipulados pelos setores organizados 
da classe média (interessada em aumentar seus 
rendimentos às custas de reivindicações gerais de 
classe de cunho socialista).

10.
A política do PT de programas sociais gera uma 
disputa com a burguesia imperialista e nacional 
pelos recursos do Estado. Em épocas de expansão 
econômica é possível aumentar a trilionária “bolsa 
banqueiro, empresário e do agronegócio”, ao mesmo 
tempo em que se garante a esmola do bolsa família, 
do ProUni, do Pronatec, etc. Porém, em épocas de 
crise internacional, a burguesia exige através de 
“reformas” a totalidade desses recursos para tentar 
contrabalançar a queda tendencial da taxa de lucros.
O neofascismo é um movimento criado pelo 
imperialismo decadente, os EUA e seus satélites, 
para a manutenção do seu domínio mundial 
e dos seus mercados, ameaçados por China e 
Rússia. Assume variadas formas de acordo com 
os seus interesses geopolíticos. Assemelha-se ao 
fascismo clássico pelo terrorismo de Estado ou pelo 
terrorismo mercenário, pela xenofobia, racismo e 
um conservadorismo radical. Como todo fascismo, 
é um movimento antiproletário e anticomunista, 
embora o proletariado venha de profunda derrota. O 
neofascismo é o abre-alas da burguesia imperialista, 
usado quando necessário para concretizar suas 
políticas econômicas. Apesar de disseminar ódio, 
preconceito, fake news, dando justificativas para 
guerras, assassinatos e ditaduras militares, pode 
conviver com instituições democrático-burguesas. 
O bolsonarismo é a aplicação desse neofascismo 
no Brasil. O seu discurso a favor da ditadura 
militar não deixa de conviver com o Congresso 
Nacional, embora seja sempre uma possibilidade 
a nos espreitar. O neofascismo se caracteriza 
também pela manipulação através da divulgação 
de fake news nas redes sociais, cujos assessores são 
técnicos utilizados pelo imperialismo. Elas ajudam a 
espalhar e consolidar o irracionalismo, uma vez que 
a hipnose da massa necessita deste controle a partir 
do ódio, do sadomasoquismo e do medo.
O discurso contra o socialismo e o comunismo é 
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parte fundamental desta campanha, que tenta 
lançar um preconceito prévio entre a população 
contra estes sistemas econômicos e suas teorias 
(os únicos que podem por fim ao caos do 
esgotamento do capitalismo), ao mesmo tempo 
em que classifica qualquer intervenção estatal 
na economia ou mesmo a existência de direitos 
trabalhistas mínimos como “comunismo”. O golpe 
de 2016 intensificou esta confusão caótica, apoiada 
pela grande mídia, culminando na eleição de Jair 
Bolsonaro à presidência da República. As diversas 
organizações da direita brasileira levaram massas 
da classe média para as ruas visando demonizar 
o PT e toda a esquerda, preparando as condições 
para a eleição do governo neofascista de Bolsonaro 
e lhe dar as condições de implementar o ajuste 
fiscal integralmente, salvando, assim, não apenas 
os interesses do imperialismo, mas também os 
pequenos privilégios da elite nacional e da classe 
média. Para isso, se utilizaram de métodos de 
manipulação da psicologia de massas, o ódio 
sádico, o irracionalismo, suas emoções infantis; 
os quais a “esquerda” sequer compreende (e 
muitas vezes nem quer), mantendo o seu velho 
discurso padrão estéril ou oportunista. 
O sindicalismo praticado pelo CPERS, pelas 
centrais, demais sindicatos e por quase toda 
a “esquerda” não consegue fazer frente a esse 
fenômeno político, resultando no aumento do 
caos que prenuncia novas derrotas, perda de 
direitos, sem novas conquistas. É preciso ter a 
coragem de questionar certos dogmas e ousar 
novas tentativas de mobilização, organização, 
agitação e debates teóricos.

11.
Aqui no RS, o governo Leite (PSDB e comparsas) 
se alinha com a direita neofascista de Bolsonaro 
e Dória (SP). Tem agido de forma muito mais 
rápida e articulada do que o governo Sartori 
(MDB). Aproveitando-se da sua imagem e 
surfando na onda do neofascismo desencadeada 
pela direita, pela mídia, pela conjuntura 
mundial e pela inoperância da “esquerda”, 
destruiu a licença prêmio num passe de mágica 
e atropelou a necessidade de plebiscito para 
privatizar o patrimônio público, como a CEEE e 
a Sulgás. Leite continua e aprofunda a política de 
parcelamento e atraso salarial, além de trabalhar 
duro no sentido da terceirização do serviço 

público e da destruição da Previdência. Os contratados 
vivem uma verdadeira ditadura na SEDUC e nas 
CREs, perdendo carga horária, sendo removidos ou 
demitidos, inclusive em licença saúde. O novo ataque 
é a imposição de contratos e convocações por tempo 
determinado, tal como a situação da categoria “O” de 
São Paulo. A tendência dos governos do PSDB tem 
sido reprimir brutalmente os movimentos sociais, tal 
como Marchezan Jr. fez com os municipários de Porto 
Alegre.
A direção central do CPERS sustentou que “Sartori 
foi derrotado”. Não! Nós fomos derrotados por ele, 
embora Sartori tenha sido derrotado eleitoralmente 
por Leite. Continuaremos sendo derrotados se esta 
compreensão eleitoreira e o sindicalismo burocrático 
persistirem. O rosto de “bom moço” de Leite é 
facilmente desmascarável, mas a política do CPERS 
não contribui em nada para isso. Senão que o reforça. 
A exigência permanente de negociação nos trouxe a 
este beco sem saída e não pode derrotar a agilidade da 
direita neofascista.
Aproveitando-se da terra arrasada plantada pelo 
governo Sartori, Leite e a quadrilha do PSDB têm 
sido muito mais hábeis em articular a destruição do 
patrimônio público do que o MDB. Em menos de 6 
meses de governo já concretizaram mais ataques do que 
Sartori em 4 anos. O discurso cínico do governo Leite é 
totalmente respaldado pela mídia comercial, que faz de 
tudo para distrair o povo contra si mesmo ou distorcer 
os fatos escandalosamente. Eles falam em “modernizar 
o Estado” e “abri-lo para a iniciativa privada”. O RS há 
décadas está de joelhos para a iniciativa privada. São 
os empresários da FIERGS que governam esse estado 
com mãos de ferro, manipulando e fazendo terrorismo 
psicológico contra o povo através da grande mídia.
Combater um governo ágil e preparado pra nos atacar 
requer um novo sindicalismo, a aproximação real 
com as comunidades escolares e o fim da burocracia 
sindical. Os ataques do governo Leite não seriam 
tão eficazes se não contassem com a passividade das 
burocracias sindicais ligadas ao funcionalismo público 
(MUS, CUT, CTB, etc.), que não mobilizaram, nem 
sequer denunciaram no momento preciso em que os 
ataques aconteciam. Ficaram calados e inertes nas 
vésperas, montando as suas patéticas “banquinhas” na 
Praça da Matriz para assistir de camarote a destruição 
do patrimônio público e se lamentar e “denunciar” 
só depois, para reafirmar a política ilusória de “votar 
certo” nas próximas eleições. 
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12.
Na contra mão de um novo sindicalismo, a 
burocracia sindical aposta em novas formas de 
antilutas. Tornaram-se comuns as “greves gerais” 
de 1 ou 2 dias na América Latina e na Europa. 
Elas se caracterizam mais por serem dias de luta 
ou paralisação de algumas poucas categorias do 
que “greves”, uma vez que não existe um autêntico 
movimento grevista vindo da base, mas uma data 
pré-fixada e descolada da realidade dos locais de 
trabalho. Também não levam em consideração 
os milhares de subempregados e desempregados. 
Acriticamente quase toda a “esquerda” brasileira 
e o CPERS defendem este tipo de “greve geral”.
Se olharmos para a Grécia e a Argentina – países 
que foram campeões de “greves gerais” deste 
tipo – perceberemos que a primeira continua 
esmagada pela Troika, soterrada pelos “acordos 
financeiros” que engendram a sua futura crise 
econômica; e a segunda acabou por eleger o 
famigerado governo de Maurício Macri, que está 
aplicando impiedosamente os planos do FMI. Por 
aqui, seguimos para o mesmo desfiladeiro, sem 
nenhuma perspectiva além da institucionalidade 
burguesa e do capitalismo. Na verdade, estas 
“greves gerais” tem se constituído em verdadeiras 
válvulas de escape do descontentamento popular, 
terminando por aliviar a panela de pressão do 
sistema. Na atual conjuntura, parte fundamental 
da contenção das massas tem se dado, justamente, 
a partir destas propostas inconsequentes de “greve 
geral” sem continuidade, organização, trabalho 
de base e coerência com uma transformação 
revolucionária da sociedade.
A maioria esmagadora dessa burocracia sindical 
aposta nas eleições burguesas: quer desgastar os 
governos neofascistas para trocá-los por governos 
petistas ou de qualquer outro partido reformista. 
Isto é, pretende administrar o capitalismo. 
Por isso, não tem contradição com propostas 
limitadas e conciliadoras como este tipo de 
“greve”. O resultado está aí: o governo Bolsonaro 
vai aprovando a “Reforma” da Previdência (na 
verdade, a destruição da Previdência) aos poucos.
Pesa ainda entre os métodos da burocracia sindical 
o problema do corporativismo e do desemprego. 
A direção central do CPERS e a CUT falaram 
em “greve geral”, mas não organizaram nenhuma 
luta real unificada com outras categorias do 
funcionalismo público, nem mesmo com o 

SIMPA, também dirigido pelo PT e pela CUT. Como 
organizar, então, uma “greve geral” sem preparação e 
organização prévia verdadeira, testada a fortalecida na 
luta real intercategorias?

13.
 As greves da nossa categoria se desgastaram 
em razão da estratégia, da política e do peso da 
burocracia sindical dentro do CPERS. As últimas 
greves que fizemos se caracterizaram por serem de 
resistência: não arrancaram novas conquistas, mas 
lutaram para preservar as velhas. Isto é um reflexo da 
conjuntura, da inoperância das centrais sindicais e do 
desgaste do tipo de sindicalismo praticado até aqui. 
É necessário iniciarmos uma nova cultura sindical e, 
para isso, tirar as lições das derrotas e das vitórias é 
fundamental. Quase nenhuma corrente faz isso e, se o 
fazem, não são coerentes com as próprias conclusões. 
Sem tentarmos nos pautar pelas lições das nossas 
greves não podemos sintetizar experiências coletivas. 
Tal como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, 
cometeremos os mesmos erros de sempre.
 Muitas correntes e ativistas atribuem às greves, 
bem como à ações radicalizadas descoladas da massa, 
um poder mágico e místico que poderia, ao contrário 
do que a realidade nos diz, derrotar os governos. 
Nós, inversamente, compreendemos que a burocracia 
sindical é o principal impeditivo para greves vitoriosas: 
sabota a organização de base, concentra poderes e 
decisões, desvia tudo para a sua estratégia eleitoreira 
e, antes disso, se preocupa essencialmente com as 
questões da administração do sindicato, tratado como 
uma empresa privada contraposta ao movimento.
A burocracia sindical é um fenômeno surgido na 
época do imperialismo. Ela transformou os sindicatos 
em agentes indiretos do Estado. Quem iniciou este 
processo no Brasil foi o Estado Novo Varguista, na 
década de 1930, e até hoje não conseguimos superá-
lo. A burocracia sindical é, em síntese, uma casta que 
se autoprotege contra a organização de base, sendo 
inimiga visceral da soberania das bases. É por isso 
que a principal causa da situação atual do CPERS 
(a desorganização, a desmoralização, a derrota das 
lutas) é a burocracia sindical, que o mantém afastado 
da base e próximo do governo. Enquanto o CPERS 
estiver dirigido por essa burocracia, a unidade real da 
categoria é impossível, imperando a Torre de Babel.
O problema é muito mais complexo do que a mera 
“existência de partidos na direção do sindicato”, como 
pensa o senso comum da nossa categoria. Para combater 
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a burocracia sindical é necessária participação 
organizada e consciente da base da categoria, não 
a sua desfiliação e omissão. A burocratização é, 
também, um reflexo desta não participação. A sua 
adaptação à zona de conforto reforça a burocracia 
sindical; e a burocracia sindical reforça as ilusões 
na sua zona de conforto. 

14.
 Muitas outras medidas são importantes 
para que as greves sejam vitoriosas nos seus 
propósitos. Uma das mais importantes é que a 
greve seja a expressão de um autêntico movimento 
vindo da base. Para isso, tem que superar os 
métodos da burocracia sindical: diplomacia 
secreta, bajulação da categoria, comandos de greve 
fechados, fundos de greve inexistentes; objetivos 
não declarados, mas que estão vinculados às 
eleições e ao legalismo burguês. Cada greve deve 
deixar um saldo organizativo na base, bem como 
lições incorporadas pela categoria e condensadas 
pelos congressos. Nada disso é feito!
 Para uma greve ter maiores chance de 
vitória é preciso também que o máximo possível 
de educadores participe dela e possa decidir 
sobre os seus rumos. A chance de adesão é muito 
maior, inclusive incentivando uma futura filiação 
sindical, se os não-sócios puderem entrar nas 
assembleias gerais que discutam e deflagrem 
greve, bem como as assembleias gerais que 
ocorram durante o movimento grevista. Impedi-
los de entrar nas assembleias gerais é um dos 
tabus mais estúpidos da burocracia sindical, 
que apenas dificulta futuras filiações e a própria 
adesão ao movimento.
 Além desta abertura democrática, 
defendemos a inclusão em nosso estatuto de 
um fundo de greve permanente, lembrando as 
práticas históricas do movimento operário que 
incentive a solidariedade de classe. A prestação 
de todas as contas do CPERS deve ocorrer em 
assembleia do núcleo e geral, bem como ser 
divulgada no site e jornal do sindicato, para 
que todos os trabalhadores conheçam e tenham 
condições de opinar sobre as finanças sindicais. 
Hoje esta prestação de contas é obscura, confusa 
e restrita a poucos.
 Para nós, a grande lição da greve de mais 
de 90 dias contra o governo Sartori, realizada 
em 2017, é que não pode existir mais comandos 

de greve fechados, hegemonizado por correntes de 
forma vertical e sem eleição ou indicação proporcional 
nos comandos abertos de base, nos núcleos. Não há 
ligação entre comando central e comandos regionais. 
A burocracia sindical quer se ver livre de qualquer 
controle. Em uma greve, as direções precisam se 
estender para um comando que seja a expressão mais 
próxima possível do movimento na base, eleito nos 
comandos abertos de núcleos, desenvolvendo um 
critério que reflita proporcionalmente o número de 
escolas de cada região que aderiram ao movimento. Os 
grevistas devem ser levados a participar do comando; 
e não repelidos, como acontece hoje. A aprovação da 
abertura do comando de greve para a base, ocorrida 
no final da greve de 2017, a despeito de problemas de 
formulações (amplamente exagerados ou deformados 
pela burocracia sindical), demonstrou claramente o 
total isolamento do comando estadual dos comandos 
dos núcleos; e destes, do chão das escolas e da 
comunidade escolar.

15.
Não são apenas os políticos atuais que “falam sem 
dizer nada”, mas também as correntes do CPERS, que 
se utilizam de todo o tipo de discurso e gritam nas 
assembleias gerais para esconder que no cotidiano 
agem conforme a estrutura social, a moral e os 
bons costumes. As assembleias estão cada vez mais 
esvaziadas e o sindicato desacreditado. É o resultado 
do atual sindicalismo, que está em crise. 
 Por isso é importante revisar e renovar toda a 
forma de funcionamento das instâncias sindicais. As 
assembleias gerais devem ser democráticas, mas sem 
democratismo, ou seja, não se pode cansá-las com 
dezenas de discursos sem objetividade e repetitivos 
apenas para contemplar as correntes políticas. Devem 
ser objetivas, deliberar sobre as propostas divergentes 
em pauta e organizar o movimento. A democracia 
e objetividade das assembleias gerais dependem 
de serem preparadas e precedidas por discussões e 
assembleias por escola e por núcleo. Todas as propostas 
que venham da base, dentro da pauta proposta, devem 
ser apresentadas no Conselho Geral que organizará 
a sua defesa na assembleia geral, sejam ou não 
membros desse Conselho, sem prejuízo de propostas 
apresentadas diretamente na assembleia. Os núcleos 
não funcionam de maneira melhor. Sofrem com os 
mesmos entraves burocráticos e muitas propostas 
apresentadas nas assembleias ou conselhos regionais 
sequer chegam ao Conselho Geral e, se chegam, são 
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ignoradas.

16.
 A desfiliação do CPERS da CUT foi uma 
mentira. Rompeu formalmente com esta central, 
mas seguiu subordinado a ela não apenas pelo 
fato de sua direção central ser orientada pela 
política oficial cutista, mas porque segue filiado 
à CNTE (sua sucursal na educação). Ser contra a 
CUT não significa ser contra as centrais sindicais 
em si, mas contra os problemas de burocratização 
sindical criticado até aqui. Por isso, defendemos a 
desfiliação do CPERS da CNTE, e que o dinheiro 
destinado a esta confederação seja usado num 
fundo de greve, de mobilização e de formação 
controlado pelos núcleos e, sobretudo, pela base. 
Para, além disso, precisamos romper com o seu 
“sindicalismo cidadão”, disseminador de ilusões 
reformistas e eleitoreiras.

17. 
 A precarização do trabalho reflete 
o processo de reestruturação produtiva do 
capitalismo, que se expressa na política neoliberal 
imposta pelo mercado aos governos. Esta 
política econômica foi se aprofundando ano 
após ano, com desregulamentação do mercado 
de trabalho, contratos precarizados em todos 
os setores e retirada sutil de inúmeros direitos. 
No Brasil temos hoje cerca de 14 milhões de 
desempregados e 4,8 milhões de trabalhadores 
que desistiram de buscar trabalho. Além disso, 
aproximadamente 39,5 milhões de trabalhadores 
estão na informalidade, o que corresponde a 
43% da população trabalhadora. Qual a política 
dos sindicatos e das centrais pra essa realidade? 
Nenhuma! Na nossa categoria esta precarização 
se reflete nos contratos “emergenciais”, que 
superaram os 25 mil, atingindo, portanto, cerca 
de 40% dela. A política do CPERS não combate a 
precarização, mas a agrava.
Nesta política há uma intenção consciente de 
“dividir para reinar”, aplicada por todos os 
últimos governos, que usam e abusam desta 
autoridade da lei contra os contratados, mas 
que eles próprios desrespeitam de diversas 
outras formas. A contratação “emergencial” na 
nossa categoria, ao atingir dezenas de milhares 
de trabalhadores por muito tempo, não pode 
ser revertida integralmente a curto ou médio 

prazo através de uns poucos concursos públicos (isso 
o demonstra bem os 2 concursos do governo Tarso, 
que ainda que tenham nomeado educadores, mais 
serviram pra jogar concursados contra contratados). 
O fim da contratação pressuporia que o governo foi 
forçado a abandonar essa política.
Nessas condições, a defesa apenas do concurso público 
como solução única para o problema é alimentar 
uma ilusão mágica e, na prática, compactuar com a 
continuidade da contratação “emergencial”. É isso que 
faz a direção do CPERS com o discurso monótono 
de concurso público, que ignora a situação dos 
contratados. Ela incentiva ocultamente o discurso 
meritocrático e reforça um pensamento binário: “quem 
defende a efetivação dos atuais contratados é contra o 
concurso público”. Os defensores do concurso público 
seriam os justos, os corretos, os bons; e os defensores 
da efetivação dos contratados os maus, os diabólicos, 
os aproveitadores. No mundo não existe apenas o 
preto e o branco, mas uma infinidade de cores. Não 
se trata de tornar a efetivação a forma preferencial de 
ingresso no magistério público, mas de reconhecer 
que precisamos de bandeiras de luta casadas. Nós 
também defendemos o concurso público e a nomeação 
dos aprovados, mas não fechamos os olhos para o 
problema dos contratados que, como demonstrou de 
forma cristalina a greve de 2017, é usada por distintos 
governos para dividir a luta sindical.
Há muito tempo que a questão dos contratados 
transcendeu o campo jurídico e se tornou uma 
questão política. É preciso sair do palavrório jurídico 
e entrar no campo da denúncia e da agitação política, 
sem o quê, nenhum direito pode ser conquistado ou 
ampliado. Assim, nota-se claramente que a bandeira 
única de concurso público e a “explicação” de “violação 
da Constituição” por parte da direção central do 
CPERS e das demais correntes sindicais, usada quase 
como uma fatalidade divina, não passa de uma opção 
política que deixa os trabalhadores mais precarizados 
de sua própria categoria sem nenhuma bandeira de 
luta, resistência e direito ao trabalho. 
Por isso defendemos a bandeira classista de efetivação 
dos atuais contratados. Para os futuros, o ingresso 
deverá se dar prioritariamente por concurso público, 
sem nenhuma concessão aos contratos “emergenciais”. 
Isto é a única forma coerente de defender os concursos 
públicos e os trabalhadores, evitando que o governo os 
utilize como forma de dividir a categoria jogando uns 
contra os outros.
Nenhuma questão deixa tão evidente o quanto a nossa 
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categoria está atrasada em relação à consciência 
de classe. O CPERS, ao invés de incentivar esta 
consciência, joga contra, apostando no legalismo 
burguês e em sentimentos pequeno-burgueses. 
De um ponto de vista classista, quem fala contra 
os educadores contratados não é a razão, mas o 
conservadorismo de grande parte da categoria. 
Muitos colegas de mentalidade conservadora, 
alimentada pela direção do sindicato, por parte 
das correntes sindicais e pela grande mídia, 
tem se colocado escandalosamente contra os 
contratados (que, afinal de contas, são parte 
da classe trabalhadora), como se essa situação 
fosse culpa deles. Isso é o triunfo da consciência 
burguesa e meritocrática contra a consciência de 
classe!

18.
A burocracia sindical reproduz nos sindicatos a 
relação paterna que pauta o sentimento infantil. 
É mais fácil e seguro seguir o pai, a mãe ou 
algum “protetor” que tudo fará por nós, do que 
buscarmos nossa autonomia, pensarmos por 
conta e risco e irmos para a vanguarda das lutas 
(desta mesma base psicológica advém a noção 
religiosa de messias). Somente em momentos de 
crise os trabalhadores rompem com esta conduta 
e dão um passo adiante, mas carregando consigo 
todo o peso e o atraso das lutas e dos debates não 
enfrentados e não superados. Quando conseguem 
romper esta passividade e se mobilizam, acabam 
por se chocar com a estrutura sindical burocrática 
e autoritária.
        Os dirigentes sindicais, por sua vez, reforçam 
este sentimento paternalista visando consolidar 
sua influência tratam a base como criança; 
bajulam os trabalhadores em momentos de 
calmaria e nunca falam o que realmente precisam 
ouvir. Em caso de ruptura da alienação sindical 
e política, os atacam furiosamente. Alimentam o 
sentimento imediatista quando negam derrotas 
nas lutas e nas greves; quando omitem verdades 
desagradáveis que os fariam perder votos e 
influência; quando defendem a forma vertical de 
sindicalismo, que dá poder apenas à cúpula em 
detrimento da base.
 Anos de sindicalismo burocrático, somado 
à alienação e à repressão moral/sexual de grande 
parte da sociedade, levaram a nossa categoria 
a compreensões equivocadas do sindicalismo. 

O primeiro grande equívoco é compreender a luta 
sindical como ganho pessoal, meramente salarial, 
em detrimento de outras categorias e áreas sociais; 
ou seja, uma visão curta, mesmo quando expressa 
em linguagem econômica e corporativa. Não foram 
poucas vezes em que o CPERS foi criticado por 
colegas apenas por participar de atos com o MST ou 
por destacar pautas de outras categorias, refletindo a 
má influência midiática. O nosso sindicato tem graves 
falhas e desvios, mas não deveria ser criticado por isso, 
tal como fazem os educadores de consciência mais 
atrasada. Esta subcultura corporativa também leva a 
referida atitude passiva: espera “que o sindicato faça 
por nós”.
As correntes políticas do CPERS e a sua direção central 
não tem o menor interesse de combater esse tipo de 
consciência atrasada porque esta tarefa é impopular 
e não rende votos. Mas se queremos mudar as coisas 
de fato, não há outro jeito senão enfrentar seriamente 
todos os problemas que são escondidos sob mil véus 
de hipocrisia.

19.
Um desses problemas é que grande parte da categoria 
faz “paralisação” ou “greve de pijama”. Isto não é 
apenas tolerado pelo CPERS, como muitas vezes 
incentivado. O regime de trabalho no serviço público, 
ainda que pese o fato de ser sucateado e precarizado, 
é mais brando do que o setor privado (caracterizado 
por uma brutal ditadura sobre os seus trabalhadores 
no caso de qualquer manifestação ou greve, resultando 
na maioria das vezes em demissão). Muitos colegas 
usam isso como forma de fugir às suas verdadeiras 
responsabilidades sindicais e sociais. Será possível 
derrotar governos decididamente empenhados em nos 
retirar direitos, que além de tudo contam com o apoio 
da grande mídia e do empresariado, fazendo uma 
“luta” com esta disposição e estado de espírito?

20.
 O CPERS precisa retomar os debates 
pedagógicos no chão da escola, mas não para reproduzir 
as concepções burguesas e patriarcais de educação. O 
importante é conhecer, debater e incentivar as boas 
práticas pedagógicas que criem, de fato, autonomia nos 
alunos, professores, funcionários e pais. Diplomacia 
secreta, autoritarismo burocrático e comando de greve 
fechado não incentiva isso, mas gera exatamente uma 
atitude passiva e de repúdio à luta sindical, estudantil e 
social.
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 Graças à várias contribuições pedagógicas 
e da psicologia moderna – em especial da 
psicanálise –, sabemos que existe uma relação 
entre a família patriarcal autoritária, a educação 
bancária e a mentalidade fascista. A prática 
de grande parte dos educadores das escolas 
públicas e privadas reproduz valores morais 
autoritários e meritocráticos. Isso precisa ser 
conhecido, debatido e combatido, pois tem 
reflexos nefastos sobre a prática sindical e, 
sobretudo, assassina caráteres de alunos. Cria 
pessoas prontas a obedecer e apenas a reproduzir 
o que vem de cima. As direções, supervisões e 
muitos professores reforçam essa “educação” 
quando abafam divergências, problemas da 
escola e não querem resolver nada; muitas vezes 
não demonstram nenhum compromisso com os 
alunos e tampouco com a luta sindical.
 Somente combatendo este tipo de 
“educação” e apostando na autonomia das 
comunidades escolares poderemos combater 
as intervenções autoritárias da SEDUC e dos 
governos. O CPERS evita enfrentar determinadas 
direções de escola autoritárias para não se chocar 
com eventuais “sócios”. Quantos danos isso tem 
causado para a própria mobilização e que tipo de 
educação uma direção autoritária pode oferecer 
a sua comunidade? Contendo os mesmos vícios 
da “democracia” da nossa sociedade, muitos 
diretores “se esquecem” de que foram eleitos pela 
comunidade e passam a ser gestores da SEDUC e 
dos governos, sem nenhum tipo de “programa” 
que beneficie quem os elegeu. Não são poucos os 
casos de perseguição, remoção e assédio moral, na 
qual, o CPERS não intervém porque se tratam de 
“sócios” ou de educadores contratados, deixando 
o autoritarismo crescer e fincar raiz.

21.
Antes e durante as eleições para diretores é 
preciso orientar os representantes sindicais a se 
candidatar ou, pelo menos, ajudar a construir o 
plano de ação de candidatos independentes para 
que este possa ser cobrado posteriormente junto 
com a comunidade escolar.
 Este “plano de ação” deve conter as 
seguintes orientações e noções gerais: os diretores 
devem dirigir a escola em comum acordo com 
o Conselho Escolar, respeitando as liberdades 
sindicais, as decisões deste Conselho (por votação 

de maioria) e o direito de organização dos estudantes 
em grêmio estudantil. Devem ser criadas as condições 
para que as reuniões de direções se tornem as 
mesmas, ou no mínimo, respeitem as deliberações dos 
conselhos escolares e das assembleias de segmentos. 
Nesse sentido, o CPERS precisa orientar a formação 
de chapas para o Conselho Escolar e incentivar que 
os alunos participem ou montem grêmios estudantis 
para fiscalizar, debater e propor políticas para a escola. 
Tudo isso exige muito trabalho cotidiano e não pode 
ser negligenciado se queremos direções democráticas 
e falamos seriamente em “trabalho de base”. 
A verdadeira liberdade pedagógica requer 
compromisso profissional e reuniões democráticas, 
abertas e bem planejadas. Em sintonia com isso deve 
estar o Projeto Político Pedagógico, que também 
necessita ser debatido e construído com a participação 
do máximo possível de membros da comunidade.
É preciso educar a comunidade escolar no sentido da 
fiscalização permanente das direções e na reivindicação 
do debate democrático de onde investir a verba 
recebida. Isso exige tornar comum a prestação de 
contas do que entra de dinheiro na escola e onde ele é 
investido. Uma vez estabelecidas as diretrizes do plano 
de ação, é fundamental formalizá-las no papel para 
comprometer a direção escolar com sua comunidade. 
Quando as pressões da SEDUC vierem (e elas virão 
inevitavelmente), com o trabalho prévio de organização 
no Conselho Escolar, junto com os alunos no grêmio 
estudantil e com a liberdade sindical dos professores e 
funcionários, estaremos em melhores condições para 
resistir e cobrar coerência entre o propósito que levou 
a eleição daquele candidato à direção da escola, além 
de ter mais instrumentos de fiscalização e pressão para 
evitar que ele mude de trincheira. Compreendemos que 
aí está um embrião importantíssimo de organização de 
base junto da comunidade escolar.

22.
Numa conjuntura não revolucionária e reacionária 
como a que vivemos, o eixo da nossa política sindical 
deve se deslocar da ofensiva para a defensiva; de 
questões como a organização da “greve geral”, de uma 
“ação radicalizada” ou da revolução, para os métodos 
e tarefas que as preparam: a organização de base, dos 
setores precarizados, informais e desempregados; a 
unificação das lutas, a denúncia da burocracia, do 
centrismo, do governo e, sobretudo, do capitalismo 
(não denunciá-lo é um crime e uma traição); a 
propaganda do socialismo, a autodefesa, o partido e o 
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movimento revolucionário.
No caso do magistério é necessário reorganizar 
todo o trabalho de base do CPERS, partindo 
diretamente do contato com a comunidade 
escolar nos conselhos escolares combativos e 
dos representantes de escola; no funcionalismo 
público é preciso expulsar a burocracia sindical 
dos sindicatos, combater o corporativismo e a 
falta de compromisso. Sem mudar radicalmente 
o sindicalismo praticado até aqui não há 
possibilidade de enfrentar com êxito os ataques 
que pretendem destruir a educação pública 
(ajuste fiscal, terceirização, EaD, “reforma” do 
Ensino Médio, etc.). Se estes ataques triunfarem, 
não há futuro para a nossa categoria; e, 
consequentemente, não haverá possibilidade de 
futuro para o CPERS.

Construção pela Base – oposição à direção central 
e à burocracia sindical do CPERS
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PELA DEFESA INTRANSIGENTE  
DA DEMOCRACIA CLASSISTA

TESE 02

Conjuntura Internacional
A partir do desmoronamento da União Soviética, 
o Capital atirou-se com toda a ferocidade sobre o 
trabalho. A crise estrutural do Capitalismo faz com 
que o imperialismo realize uma regressão social que 
nos reporta aos tempos do surgimento do capital. A 
luta do trabalho tornou-se a luta pelo direito à vida 
do trabalhador e do meio ambiente.
Após promover invasões, saques e chacinas no 
Mundo Árabe, para reafirmar o seu poderio 
geopolítico e econômico, o governo dos Estados 
Unidos, implementando a “Guerra Híbrida”, 
joga-se sobre a América Latina com o interesse 
de se apropriar de nossas riquezas minerais 
(principalmente o petróleo e o nióbio) e nossas 
riquezas naturais. O governo americano também 
impõe a Nuestra América, através de governos 
títeres, uma associação direta aos seus interesses e a 
desregulamentação das leis trabalhistas.
Cuba resiste e derrota o “império” há 60 anos e, 
por isso, sofre hoje o acirramento do bloqueio 
midiático/econômico imposto pelo governo Trump. 
A Venezuela continua a ser atacada desde a vitória 
do governo bolivariano e persiste na resistência aos 
duros ataques á sua soberania com sua organização 
popular. Nicarágua, mais uma vez, enfrenta ataques 
dos “contra”, organizado pelos Estados Unidos, 
porque defende a soberania nacional e encaminha 
a construção do canal que unirá os dois oceanos, 
tornando obsoleto o Canal do Panamá, hoje área 
de domínio capitalista americano. Honduras, 
a partir dos golpes de extrema direita, vive um 
estado de violência e pobreza que obriga o povo à 
imigração forçada. Na Colômbia, a série contínua de 
assassinatos dos educadores sociais e membros do 
partido FARC colocam em risco a implementação 
dos acordos de paz. Porto Rico constrói hoje uma 
luta para se se tornar independente do império 
Norte Americano.
A perda de hegemonia do Brasil, que é anterior ao 
golpe de 2016 reforçou o poderio da extrema direita 
e de Trump no continente. Nós, brasileiros, temos 

muita responsabilidade na luta de resistência para 
que não sejamos transformados em latrina dos 
Estados Unidos. Sem a firme unidade com a luta dos 
trabalhadores da Pátria Grande de Bolívar e Nuestra 
América de Martí, não teremos a mínima chance 
de sonhar com a perspectiva de resistência, luta e 
vitória sobre o inimigo comum, o imperialismo. 
                                       Conjuntura Nacional
A grave crise que o Brasil vive tem se aprofundado 
consideravelmente com a eleição vitoriosa de Jair 
Messias Bolsonaro e a implementação de um projeto 
de governo conservador atrelado à política norte-
americana e aos ventos fortes da extrema direita 
interna. Sua estratégia de campanha foi baseada em 
um projeto conservador bastante vago e no forte 
movimento anti-petista.
Este governo se prostra na adoração do ”deus 
mercado”, os banqueiros e os grandes grupos 
econômicos acima de tudo. Para isto é fundamental 
enfraquecer qualquer organização da sociedade 
civil que atue de forma diferente isto é, que não reza 
com sua cartilha. 
Uma política agressiva implantada visa enfraquecer 
o movimento sindical e a produção intelectual. 
A grande mídia, seu fiel escudeiro cumpre 
exatamente o que o governo quer. Assim atuam 
para desmoralização dos dirigentes sindicais, 
corte de verbas para a educação, transformando 
o trabalhador em cidadão de segunda categoria, 
só preocupado com a própria sobrevivência. Com 
total desrespeito à Constituição e aos direitos 
fundamentais do cidadão brasileiro.
Estabelece uma política de apadrinhamento, 
colocando em postos chaves seus protegidos em 
substituição a funcionários qualificados.
É, na realidade, um governo que se comporta como 
uma monarquia desrespeitando profundamente a 
República brasileira.

 Conjuntura Estadual
É o momento atual da estrutura. A conjuntura não 
tem autonomia absoluta em relação à estrutura 
social que é determinante para se entender a lógica 
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dos acontecimentos políticos e econômicos. 
O Rio Grande do Sul, como estado membro da 
Federação, não é soberano e sim possui, teoricamente 
ao menos, autonomia.
O Estado, economicamente, tem mantido o 
latifúndio e a monocultura em detrimento da 
indústria a qual geraria maior número de empregos 
e levaria à especialização da mão-de-obra, quando 
teríamos melhoria social, o que não foi incentivado.
Segundo dados da Fundação de Economia e 
Estatística, a FEE, extinta no governo Sartori, no 
acumulado dos quatro trimestres, terminados em 
setembro de 2017, o PIB do Estado cresceu 0,8%, 
com destaque positivo para a agropecuária (7,8%) 
e o comércio (1,3%) e negativo para a indústria 
(-1,4%).
Ademais, o Estado sofre, há décadas, o problema 
da dívida fiscal com a União. Em 2014, a dívida do 
Estado era de R$ 54,8 bilhões.
                                               Conjuntura Sindical
           Diante da situação política nacional com 
o governo Bolsonaro e da estadual com o governo 
Leite as centrais sindicais e os sindicatos estão sob 
ameaças e repressão. Assim o CPERS/Sindicato 
tem uma imensa tarefa de mobilizar e unir os 
trabalhadores na defesa de todos os trabalhadores. 
O CPERS tem atuado apoiando as propostas de luta 
e paralisações nacionais feitas pela CNTE e pelas 
centrais sindicais. Tem buscado unificar e mobilizar 
com outras categorias e movimentos sociais, pois 
sabemos que os problemas objetivos da educação 
somente serão vencidos com grandes mobilizações, 
pois os governos  estadual,  federal e municipal 
atuam contra a educação e contra os trabalhadores 
educacionais. A atuação do CPERS tem sido 
mobilizar os funcionários e os aposentados em 
encontros regionais e estaduais além de promover 
palestras com a presença de palestrantes sobre a 
questão previdenciária. Foi muito importante a 
realização das jornadas pedagógicas que mostraram 
a qualidade pedagógica das escolas públicas do 
nosso Estado apesar da precarização dos espaços 
escolares. Com os salários atrasados ou parcelados 
desde o governo anterior no Rio Grande do Sul e 
continuado pelo atual governo, o CPERS tem estado 
sempre na frente do palácio do governo e atuando 
na Assembléia Legislativa contra os projetos do 
governo como a LDO para o próximo ano.

Políticas específicas do CPERS/ Sindicato 

É importante destacar as seguintes ações:
A luta agora e de sempre é manter o Plano de Carreira 
do Magistério do RGS. Há décadas, governos do 
MDB e do PSDB pretendem modificá-lo, tirando 
direitos adquiridos.
Não à política do Governo Leite que quer aumentar 
em + 8% a despesa com a previdência para os 
funcionários, sendo 8% + 14% = 22%.
Permanência dos aposentados no Plano de Carreira.
Não à reforma da previdência em nível nacional e 
estadual.

Políticas específicas
         Diante da realidade política nacional e estadual 
que atuam por uma visão ultra liberais, precisamos 
defender os serviços públicos combatendo as 
privatizações e as terceirizações. Também combater 
a reforma da Previdência e fazer a defesa do IPE/ 
Saúde e do IPE /previdência. Já tivemos uma vitória 
com a eleição dos representantes no conselho do 
IPE/saúde, mas temos que avançar mais.
        Temos que ter políticas que defendam as 
minorias como LGTBI mais e contra   a opressão e 
violência à mulher, o racismo e a homofobia
        A defesa dos mais vulneráveis como os 
portadores de necessidades especiais defendendo o 
acesso à cultura, aos locais de trabalho e escolas de 
forma gratuita.
         A visão capitalista que norteia o mundo e 
agora nestes governos e se evidencia na devastação 
ambiental tanto no país com as barragens destruindo 
cidades e matando pessoas, a degradação da 
Amazônia e aqui no Estado com a expansão dos 
agrotóxicos nas plantações. O governo Leite está 
autorizando a instalação de minas de carvão que 
vão poluir mais ainda o ar. Ao contrário, preservar o 
meio ambiente é preservar a vida. 
Meio ambiente: a crise ecológica e a classe 
trabalhadora
           Há um consenso na comunidade científica 
mundial que, devido à acumulação de gases na 
atmosfera, responsáveis pelo efeito estufa, as 
mudanças climáticas radicais acontecerão com 
maior rapidez e freqüência. As conseqüências 
ambientais globais serão de tal magnitude que a vida 
em todo o planeta estará ameaçada. O que implica 
no descalabro da civilização.
            Esta crise ecológica, sem precedentes, já 
causou gravíssimos desastres, sendo as classes 
mais humildes as mais afetadas. Diante dessa 
situação, a classe trabalhadora organizada não 
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pode continuar indiferente ou tratando a questão 
de forma superficial. Cerca de 80% da degradação 
e esvaziamento é causado pelo processo de 
industrialização, organizado e planejado pela 
burguesia, a classe dominante.
             Na sociedade de consumo são as empresas 
multinacionais que exploram com esse modelo 
ou degradam a terra, intoxicam o ar, poluem e 
envenenam os recursos hídricos. Dilapidam-
se os recursos não renováveis, que são de toda a 
humanidade, alterando o clima violentamente em 
função de lucros privados.
              O sistema capitalista, afundado em sua própria 
crise, sem apresentar saídas e sem alternativas para 
continuar como um sistema hegemônico está cada 
vez mais agressivo e impiedoso. O imperialismo 
invade países, destrói nações, massacra populações, 
desarticula Estados para se apoderar de seus 
recursos naturais. E tudo para que? Para o insano 
esbanjamento exigido pelo irracional sistema 
produtivo e econômico em benefício de uma 
minoria.
              Esse sistema fundamentado na exploração 
da classe trabalhadora, na degradação dos seres 
humanos, na aniquilação da natureza, já não tem 
nada para oferecer para a sociedade como um 
todo. Cabe aos trabalhadores anexarem em suas 
reivindicações e lutas a problemática ambiental. A 
crise ecológica é holística, o que leva à filosofia de 
Karl Marx: “Trabalhadores do mundo uni-vos”, pois 
ou os trabalhadores acabam com o doente sistema 
capitalista ou este destrói o planeta e todos os seres 
vivos.
              O desastre ambiental é uma questão ética, 
política, ideológica social e epistemológica, sem 
solução no sistema capitalista. Há mais de trinta 
anos as alternativas apresentadas como educação 
ambiental, desenvolvimento sustentável ou a 
reciclagem mostram sua ineficiência e fracasso. A 
reciclagem do lixo acabou favorecendo as empresas 
com material barato, enquanto os catadores penam na 
miséria e exploração. Os projetos preservacionistas 
ou politicamente reformistas devem ser superados 
por uma revolução social e ecológica liderada pela 
classe trabalhadora organizada.

Educação e Cultura
Em todo o mundo capitalista, as grandes empresas 
internacionais, usando verba pública, avançam 
sobre a gestão da educação pública e da cultura dos 
povos, com o objetivo de aprofundar a exploração 

da classe trabalhadora. A rapidez com que estão 
sendo destruídos marcos civilizatórios, que com 
tanto esforço a humanidade construiu ao longo 
do século passado, está levando os educadores a 
doenças físicas e psíquicas e até mesmo ao suicídio.
A resistência que se impõe nos faz buscar as raízes 
que nos construíram e nos ensinaram a ver que as 
trevas impostas pelo atual eclipse serão sobrepujadas 
pela luz do sol. Precisamos retomar Makkarenco, 
José Martí, Darci Ribeiro, Paulo Freire e tantos 
outros que são os pilares do nosso fazer pedagógico 
e civilizatório.
Os trabalhadores em educação devem procurar a 
expressão cultural genuína da comunidade escolar. 
Uma expressão cultural que denuncie os anseios da 
classe trabalhadora, que privilegie a sua emancipação 
ao invés de reproduzir a cultura da classe dominante 
como acontece hoje em nossas atividades culturais e 
artísticas dentro da escola.

Planos de Lutas
           Radicalização da luta dos educadores contra 
o perverso Governador Leite que não paga em dia 
os funcionários e agora demite trabalhadores em 
educação com doenças graves. O Conselho aprovou 
a construção de greve na base da categoria e para 
tal devemos sair unidos do Congresso e preparados 
para a Assembléia Geral da categoria após o 
Congresso Estadual.

Plano de lutas específicas:
          O salário dos trabalhadores em educação 
aposentados do Estado do Rio Grande do Sul é de 
responsabilidade dos governantes que deve pagá-los 
e não o IPE (Instituto de Previdência do Estado).
          Defesa da implantação imediata do Piso Salarial 
Nacional.
         Manutenção dos planos de carreira dos 
professores e funcionários e seu cumprimento 
segundo a lei.
         Promoção dos aposentados em tempo hábil.
         Garantia da integralidade e paridade de salários 
e proventos.
          Luta pelo IPE Público e de Qualidade, 
manutenção do sistema solidário e sem aumento de 
contribuições ou de novas taxas.
Lutar pela manutenção, melhoria e ampliação 
dos atendimentos do IPE /Saúde principalmente 
ao número de consultas e cobertura integral dos 
procedimentos laboratoriais e cirúrgicos.
Auxílio ao tratamento dentário e fisioterapia para os 
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conveniados com o IPE/SAÚDE.
Promoção de cursos de inclusão digital, debates 
educacionais, culturais e políticos, pelo CPERS /
Sindicato.
         Biblioteca reestruturada e aberta aos associados, 
com o nome da escritora Bertha Groisman.
  Usar a mídia em momentos especiais com outdoor 
tanto do tipo painéis normais como eletrônicos..
         Faixas com denúncias dos ataques do Governo 
a Educação Pública, nas entradas das cidades, em 
frente às escolas e coordenadorias, usarem meios 
efetivos para denunciar/informar o desmonte 
da educação pública, a política de concessão da 
administração das escolas para iniciativa privada, a 
escola sem partido e a militarização das escolas.

Reforma Estatutária
       Vivemos em momento histórico no qual é 
necessário redobrar o zelo por práticas democráticas 
em todas as instâncias da sociedade e suas 
instituições.
     Este zelo torna-se imperioso nas atividades do 
nosso sindicato. 
     Nosso Estatuto se fundamenta em princípios 
democráticos. Porém, no que se refere  a  
operacionalização da  votação,  durante o 
Processo Eleitoral, possibilita desvios e fraudes, 
principalmente no  uso de urnas itinerantes.  
Durante última eleição, o grupo AS SEMPRE 
ATIVAS, acompanhou com atenção a votação em 
Porto Alegre. Observou problemas como: 
Na passagem das urnas itinerantes pelas escolas e 
unidades administrativas do Sistema Educacional 
do Estado, votam apenas sócios que se encontram 
no local naquele momento;
As urnas itinerantes são transportadas, no geral, 
sem a presença de representantes de todas as chapas;
O fato de abrir e fechar as urnas nos diferentes locais 
de votação, nada impede que no caminho possam 
também ser abertas e fechadas. Consiste apenas em 
tirar e recolocar um adesivo na boca da urna de 
votação;  
As pessoas que transportam as urnas, pelos diferentes 
locais, poderão dar prioridade os horários em que 
mais eleitores de suas chapas estejam presentes; 
O Art. 48, do nosso Estatuto, prevê apenas mesas 
eleitorais nos núcleos e respectivos municípios.  Não 
se refere a urnas itinerantes tornando as mesmas 
ilegais perante o estatuto vigente.
      Considerando os elementos apresentados, 

propomos alterações nos ARTIGOS 48 e 45 do 
ESTATUTO DO CPERS/Sindicato, com a seguinte 
redação:
     Art.48 A votação será realizada, num único dia, 
das 8h às 22h, através de sistema informatizado 
expresso num App do CPERS/Sindicato, específico 
para a votação nas eleições do mesmo. Este App 
estará disponível no celular de cada Trabalhador 
em Educação, sócio do CPERS/Sindicato, e, num 
celular por Escola e Unidades Administrativas do 
Sistema Estadual de Educação.
     Parágrafo 1º A programação do App deverá 
permitir a computação instantânea de cada voto, 
num computador central, na Sede Estadual do 
CPERS/Sindicato.
      ART. 45 QUE TRATA DA ELEIÇÃO 1/1000 
E DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DOS 
APOSENTADOS E NA DATA DE ELEIÇÃO DOS 
MESMOS.
Modificar a parte final desse artigo. Ou seja:
Art.45 ......será realizada junto da Eleição da 
Diretoria do CPERS / Sindicato e dos  Núcleos.
O Parágrafo Único teria a seguinte redação:
     Parágrafo Único A eleição dos cargos dos 
representantes 1/1000 e dos representantes 
estaduais dos aposentados, serão realizadas por 
candidaturas individuais, formalizadas junto a 
cada chapa majoritária, respeitando o critério da 
proporcionalidade entre os votos das mesmas para 
aferição dos eleitos.
Extinguir os Parágrafos  2º e 3º. 
     -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-----------
 Assina esta tese: Grupo SEMPRE ATIVAS/CPERS/
Sindicato
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CONSTRUINDO UM CPERS 
PARA TEMPOS DE DESTRUIÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, 

sobretudo, com eles lutam.” Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, 1968.
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CONSTRUINDO UM CPERS 
PARA TEMPOS DE DESTRUIÇÃO DA ESCOLA 
PÚBLICA
“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se 
descobrem e, assim descobrindo-se, com eles 
sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam.”
Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, 1968.

CONJUNTURA INTERNACIONAL, NACIONAL 
E ESTADUAL

“A América nunca será socialista” diz Trump, em um 
discurso em fevereiro de 2019, logo após conclamar 
a derrubada do governo democraticamente eleito 
Nicolás Maduro, da vizinha Venezuela.
Este discurso não é só retórica e nem somente 
mote de campanha à reeleição do ultradireitista 
e defensor da exploração do empresariado sobre 
a classe trabalhadora. Quem dera fosse. Vivemos 
um período histórico onde presenciamos cada vez 
mais o avanço da ideologia neoliberal, ultradireita 
e fascista.
A crise do capital vem oportunizando a eleição de 
governos e parlamentares de extrema direita na 
Europa e desmantelando o Estado de Bem-Estar 
social. A América Latina segue o mesmo caminho.
A ofensiva contra a Venezuela, a construção do 
muro na fronteira dos Estados Unidos com o México 
e a reedição da lei Helms-Burton, acentuando 
o bloqueio à Cuba, mostram que a política do 
governo americano quer submeter a América 
Latina aos seus interesses ignorando a autonomia e 
autodeterminação dos povos.
Anteriormente, alertávamos para o avanço da 
ultradireita e do fascismo, do combate à ‘onda 
vermelha’ na América Latina e das derrotas eleitorais 
de governos populares dos países vizinhos. Dizíamos 
que o cenário apontava para uma perseguição contra 
a esquerda e uma destruição política e ideológica do 
PT e suas principais lideranças. Também, falávamos 
dos avanços para a classe trabalhadora promovidos 

pelos governos Lula e Dilma, dos erros táticos destes 
governos e dos perigos da conciliação de classes com 
o setor empresariado. Mostrávamos os perigos do 
impeachment da presidenta Dilma e da unificação 
da burguesia para colocar em execução o programa 
‘Ponte para o Futuro’. Tudo isto aconteceu e resulta 
no massacre sobre a classe trabalhadora, sendo 
apoiado e articulado pelo imperialismo ianque.
O golpe de 2016, acordo da classe burguesa brasileira, 
‘com Supremo, com tudo’, não só tirou do governo 
uma presidenta eleita democraticamente, como, 
também, colocou na prisão, ilegalmente, o maior 
líder popular da história do Brasil. Luiz Inácio Lula 
da Silva é um preso político.
A condução de Michel Temer (MDB) à chefia 
do governo brasileiro, possibilitou a unificação 
da classe burguesa em torno de uma agenda de 
retrocessos: privatização dos recursos naturais do 
país, retrocesso nas conquistas e direitos sociais,  
congelamento dos investimentos públicos durante 
20 anos, aprovação da Reforma Trabalhista, 
ataque aos sindicatos, submissão do país ao capital 
internacional, destruição da indústria nacional e 
de milhões de empregos, entrega do Pré-Sal para 
exploração de empresas estrangeiras, Reforma da 
Previdência que acaba com a seguridade social e o 
regime de solidariedade, a Lava Jato como forma de 
condenação seletiva.
Os acordos selados resultaram na eleição de um 
representante da extrema direita aliado com grupos 
criminosos de milícias policiais e com exército 
brasileiro. Este governo, emplacou uma política 
de corte de verbas para programas sociais, saúde 
e educação, pôs fim a farmácia popular e o Mais 
Médicos, cortou 1/3 do valor de repasse ao SUS, 
liberou 239 novas licenças de agrotóxicos em fase 
de estudos, acentuou o desmatamento com a 
flexibilização das licenças ambientais, atacou os 
povos indígenas, quilombolas e suas terras, retirou 
a população LGBT+ das diretrizes dos Direitos 
Humanos, promoveu o fechamento das refinarias de 
petróleo, reduziu o percentual de reajuste do salário 
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mínimo, deu seguimento ao projeto da Reforma da 
Previdência colocando fim à seguridade social, e 
ainda, propõe a Desvinculação total das Receitas da 
União - DRU.
O controle político do governo Bolsonaro (PSL) 
está em aparente disputa entre a direita e a extrema 
direita, todavia seguem na unidade em torno do 
projeto ultraliberal como demonstra a votação em 
primeiro turno da Reforma da Previdência onde 
centro direita e extrema direita votaram unificadas 
contra o povo trabalhador. Embora, ambos campos 
políticos estejam contra a classe trabalhadora e 
têm acordo na entrega das nossas riquezas para os 
Estados Unidos, há uma disputa de quem deve estar 
no comando e é neste contexto que devemos agir. 
O projeto antinação se expressa na destruição da 
indústria nacional,  na entrega de nossas riquezas 
e na execução da necropolítica, na imposição do 
fundamentalismo, na exacerbação da violência e, o 
curso desta, na matança do povo pobre.
O povo tem demonstrado disposição de luta. O 
carnaval, foi um exemplo. Este movimento tem-
se intensificado. A necessidade da unificação da 
classe trabalhadora levou as Centrais Sindicais, 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE, o movimento estudantil, a 
Frente Brasil Popular  e a Frente Povo Sem Medo 
construírem uma Greve Geral unificada contra a 
Reforma da Previdência.
A Greve Geral no dia 14 de junho foi construída 
e alavancada por outras duas manifestações 
populares. A primeira, construída pela CNTE, levou 
uma multidão para as ruas com a Greve Nacional 
da Educação no dia 15 de maio, potencializada pelo 
corte de recursos para as universidades e Institutos 
Federais. A segunda, no calor e no embalo deste 
movimento, no dia 30 de junho, a União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas - UBES, a União 
Nacional dos Estudantes - UNE e a Associação 
Nacional de Pós-Graduandos - ANPG, fizeram um 
chamamento para um Ato pela Educação onde, 
novamente, milhões de pessoas protestaram contra 
os cortes na educação pelo governo Bolsonaro. 
Destes três movimentos fica a certeza da disposição 
do povo em lutar e defender a autonomia e os 
direitos conquistados pela classe trabalhadora.
A política operada pelo governo Bolsonaro autoriza 
a matar, vide pacote “Anticrime” e proximidade do 
governo com milícias. É um governo blindado pelo 
judiciário e a mídia oligárquica. As denúncias da 

Vaza Jato divulgadas pelo The Intercept-Brasil nos 
dão a certeza do golpe instalado em nosso país que 
levou a derrotas e perdas acentuadas para a classe 
trabalhadora. Não exigir a saída deste governo é um 
erro estratégico para a esquerda. Conciliar e fazer 
acordos com a burguesia que prejudiquem a classe 
trabalhadora, neste momento, é traí-la e impedir o 
avanço da luta popular.
A votação em primeiro turno da Reforma da 
Previdência, por ampla vantagem, com 379 votos 
favoráveis e apenas 131 contrários, votação muito 
semelhante a do impeachment/golpe contra Dilma 
em 2016, demonstra a pequena margem que existe no 
Congresso e nos partidos para a defesa dos direitos 
da classe trabalhadora e da democracia. Por isso, 
o caminho deve ser a organização do povo através 
dos movimentos sociais populares, sindicais e de 
partidos de esquerda, sem ilusões “republicanas” e 
na conciliação de classes.
O projeto brutal, autoritário, ultraliberal e de 
regressão civilizatória, que marca o governo 
Bolsonaro, é replicado no Rio Grande do Sul 
por Eduardo Leite (PSDB), que se coloca como 
referência no movimento dos Estados do Sul e 
Sudeste no ataque ao  fim da previdência pública.
O resultado eleitoral de 2018 referendou no estado 
gaúcho o cenário nacional e a continuidade do projeto 
que vinha sendo executado por Sartori (MDB), 
atendendo a agenda do grande capital, portanto, 
protagonizando o ajuste fiscal e a ofensiva privatista 
do estado. A correlação de forças do “novo” governo 
se expressa numa maioria esmagadora que lhe dá 
sustentação na Assembleia Legislativa. Se Sartori 
tinha certa dificuldade no quórum qualificado para 
aprovação de projetos, Leite dispõe deste para seguir 
o intento.
A pressa nas privatizações e nas alterações da 
previdência pública estadual que visa a adesão ao 
Regime de Recuperação Fiscal, perpetua a situação 
de calamidade em que se encontram categorias do 
funcionalismo, com redução de recursos humanos, 
salários congelados e atrasados. Sem dúvida o peso 
maior recai sobre a área da educação. Além da 
condição de miserabilidade da categoria, o governo 
incide com redução de turmas, turnos, espaços 
pedagógicos, enturmações, não homologação de 
novas turmas, falta e redução de recursos humanos 
nas escolas, bem como, em um movimento 
articulado com a municipalização, mercantilização 
e a privatização do ensino público.
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Já no início, o governo buscou a aprovação da 
manutenção da alíquota do ICMS, usando como 
desculpa assegurar o pagamento de servidores em 
dia e repasse para a saúde, no entanto, nada disso 
se efetivou. Aprovou com larga margem de votos 
na ALERGS, projetos que alteram a Constituição 
Estadual, dentre estes, o fim da Licença Prêmio, 
o fim de incorporação de tempo municipal para 
vantagens dos servidores e o fim do plebiscito para as 
privatizações. Votaram contra, os/as parlamentares 
do PT, PDT e PSOL. Neste momento, o Governo 
Leite concentra esforços para a venda das estatais 
gaúchas que representam setores estratégicos 
para o desenvolvimento econômico do RS: CEEE, 
SULGÁS, CRM. Opera igualmente na terceirização 
de uma série de atividades, concessões de estradas 
e volta de pedágios privados, PPP´s da Corsan na 
região metropolitana e venda de ações do Banrisul.
Na toada da política do ajuste fiscal e privatizações 
transcorre a redução de investimentos em todos 
nos serviços públicos. Os exemplos são gritantes 
na área da saúde, onde municípios e hospitais 
seguem sem repasses regulares de recursos e sem 
previsão de quitação de débitos do governo do 
Estado para a saúde. Na área da segurança, devido 
à redução orçamentária, assistimos ao aumento da 
criminalidade, o déficit do número de servidores 
policiais e o sucateamento da estruturas de segurança 
e sistemas penitenciários.
Eduardo Leite tenta se apresentar como um governo 
que dialoga e da competência, todavia as ações vão na 
contramão, visto que uma das primeiras medidas foi 
cortar a possibilidade de consultar a população em 
relação à privatização das estatais. Vende a imagem 
de dialogar com todos, mas segue rigorosamente 
a cartilha neoliberal. Manifesta crueldade em face 
do massacre aos servidores, em especial da área da 
educação, que atravessam uma condição de penúria, 
adoecimento e sobrecarga de trabalho. Ainda por 
cima reprime com violência o movimento sindical e 
popular, a exemplo, da operação repressiva na Greve 
Geral de 14 de junho.

EDUCACIONAL - EM DEFESA DA ESCOLA 
PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, LAICA E DE 
QUALIDADE SOCIAL
“Sem Escola Pública de Qualidade não há 
Democracia”. Florestan Fernandes 

A trajetória de luta dos/as Trabalhadores/as em 

Educação no Brasil e no Rio Grande do Sul sempre 
teve como centralidade a defesa do direito à 
educação e a valorização dos educadores, exigindo 
do Estado o cumprimento de sua responsabilidade 
constitucional pelo financiamento público 
garantidor das condições adequadas de acesso, 
permanência e aprendizagem para todos/as.
A nossa luta nunca alcançou o patamar desejado 
e as conquistas obtidas não são duradouras num 
país marcado por profundas desigualdades sociais 
e instabilidade política, em especial nesses últimos 
anos de ataques à democracia e às políticas sociais 
construídas com base na Constituição Federal de 
1988.
O governo Temer, fruto do golpe, deu o pontapé 
inicial no desmonte das políticas educacionais por 
meio da EC 95/2016 – “PEC do Fim do Mundo”- 
impondo congelamento dos investimentos públicos 
nas áreas sociais por vinte anos, isso resulta na 
redução da oferta da qualidade da educação no 
âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios.
Ainda em 2016, Temer encaminha a MP 84/2016 
- (De)forma do Ensino Médio, uma proposta 
elaborada às pressas pelo governo, sem consultar 
docentes, estudantes e especialistas. Essa reforma 
visa submeter a educação aos interesses privatistas 
de mercado, oficializa parcerias entre redes e 
instituições privadas (Sistema S e escolas privadas) 
e diversifica a oferta de ensino médio de acordo com 
as possibilidades de cada rede e sistema, permitindo 
que a oferta pública seja ainda mais fragilizada, com 
parte das ativida à distância.
Os governos em todos os níveis estão terceirizando 
o que é de sua responsabilidade constitucional. 
No mundo desenvolvido as crianças aprendem 
as ciências, aqui, somente aprenderão o mínimo. 
Entendemos que o Ensino Médio deve formar para 
o mundo do trabalho e também deve formar gente 
que pensa.
O Sistema Nacional de Educação - SNE, previsto no 
Plano Nacional de Educação -  PNE, como 
resultado dos debates promovidos nas Conferências 
Nacionais de Educação (CONAE´s) deveria ter sido 
aprovado até meados de 2016, porém continua na 
Câmara dos Deputados sem aprovação e o governo 
atual continua ignorando as metas e estratégias 
do PNE como referência para o planejamento e 
execução de políticas educacionais.
O Fórum Nacional de Educação - FNE, composto 
por representantes de todo o movimento 
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educacional brasileiro do campo sindical, popular 
e governamental, teve sua composição alterada 
de forma autoritária e unilateral por Temer. 
Para dar continuidade ao debate educacional, ao 
acompanhamento da implementação do PNE 
e de todo o acúmulo produzidos nas CONAEs 
anteriores, as entidades sindicais e movimentos 
sociais constituíram o Fórum Nacional Popular 
de Educação que teve como principal tarefa 
organizar a Conferência Nacional Popular de 
Educação - CONAPE em 2017. O mesmo desenho 
organizativo ocorreu nos estados com a realização 
das Conferências Estaduais Populares de Educação 
como forma de resistência a mais contra esse golpe 
na educação e para delinear a continuidade do 
processo de luta em defesa da Educação Pública de 
qualidade social.
Na terceira fase do golpe, em 2019, assume um 
governo que tem como projeto destruir todas as 
políticas sociais e todos os projetos construídos para 
a educação, um inimigo da educação. O processo de 
destruição anunciado pelo presidente na campanha 
e reafirmado desde que assumiu o governo pode ser 
evidenciado nas seguintes iniciativas:
Extinção de secretarias do MEC: Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino = SASE; 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão - SECADI;
Militarização das Escolas: o MEC criou uma 
secretaria especial de Fomento às Escolas Cívico-
Militares, esse modelo já vem sendo implementado 
em alguns estados como Goiás, Bahia, Roraima e 
Mato Grosso;
Escola sem Partido: visando o cerceamento e até 
mesmo criminalização da liberdade de expressão, 
de pensamento e de cátedra;
Ensino Domiciliar: com o objetivo de retirar o direito 
a uma educação de qualidade e desresponsabilizar 
o estado pela oferta, além de impor prejuízos à 
socialização das crianças e adolescentes;
Censura ao Exame Nacional do Ensino Médio 
- ENEM: o MEC cria comissão para análise 
ideológica, o próprio presidente pretende interferir 
no conteúdo das provas.
Revogação pelo CNE do Parecer que institui o Custo 
Aluno Qualidade Inicial - CAQUI: sua extinção 
representa retrocesso na caminhada rumo à garantia 
do direito à educação;
Cortes no orçamento das Universidades Públicas 
Federais e nos Institutos Federais de Educação e 

apresentação do projeto FUTURE-SE, passo para 
privatização do Ensino Superior;
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB está se expirando em 2020 
e pairam dúvidas sobre a sua continuidade;
Proposta de DRU deixa de garantir qualquer 
percentual para o financiamento da educação;
Criminalização da educação e Lava-Jato: acordo 
entre MEC, Ministério da Justiça, Controladoria-
Geral da União e Advocacia-Geral da União para 
apurar casos de corrupção no MEC, que desvia 
a atenção do maior problema a ser enfrentado - a 
insuficiência de recursos investidos na educação e 
não a corrupção. 
A elaboração da Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC com metodologia linear, 
vertical e centralizadora. Sem discussão com a 
sociedade, focaliza a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, sem a devida argumentação sobre as 
razões para a exclusão do Ensino Médio, rompendo 
com a concepção de Educação Básica instituída na 
LDBEN de 1996;
Educadores e pesquisadores nacionais como 
Gaudêncio Frigotto, Luiz Dourado, Carlos Roberto 
Jamil Cury, Erasto de Mendonça, entre outros, 
são críticos ao processo e conteúdo da BNCC por 
entenderem que a mesma consolidou a proposta do 
estabelecimento de uma Base Nacional que tomou o 
lugar de uma concepção de Base Comum Nacional, 
conceito construído pelo movimento dos/as 
educadores/as ao longo das lutas por uma educação 
cidadã.
A BNCC, dada a concepção restrita de educação e 
currículo - centrada nas competências e habilidades, 
direcionada para a educação infantil e ensino 
fundamental - se contrapõe a uma concepção 
crítica de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento e, neste contexto, ao PNE.
O Ensino Médio sempre foi a pedra de toque da 
desigualdade social expressa na desigualdade 
educacional. A BNCC do Ensino Médio se 
inclina a dar continuidade a essa tendência ao 
definir competências e habilidades na linha de 
submissão aos interesses do mercado, introduzindo 
e induzindo o “novo” ensino médio a uma 
profissionalização por meio do quinto itinerário - 
formação técnica e profissional que permite várias 
possibilidades de Ensino Médio empobrecido para 
os/as jovens trabalhadores de escolas públicas. 
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Contudo, a sua efetivação, depende da adesão dos 
professores, por isso o nosso alerta no sentido 
de problematizar e definir os nossos itinerários 
formativos contemplando os interesses e objetivos de 
aprendizagem na formação de cidadãos/ãs críticos e 
responsáveis pelas transformações necessárias neste 
momento histórico.
De modo geral, os ocupantes dos cargos na área da 
educação no Governo Bolsonaro tem mantido um 
discurso ideológico contra o “marxismo cultural”, 
de desprezo pela ciência, ataque explícito às 
universidades brasileiras, colocando em evidência 
problemas que nem mesmo existem na realidade 
educacional para fazer valer uma ação política que 
só tem como finalidade ocupar o poder, manter a 
lógica eleitoral de combate ao inimigo e desconstruir 
os avanços educacionais da sociedade brasileira 
conquistados nas últimas décadas.

Governo Eduardo Leite: radicalização do projeto 
de Estado mínimo

A estratégia do Governo Leite é de destruição 
da Escola Pública e da adoção de modelos de 
privatização da Educação. Ele assume a gestão do 
Estado determinado a dar sequência à política 
implementada pelo Governo Sartori e a colocar em 
marcha “novas façanhas” de ataque à Escola Pública 
e aos Trabalhadores/as em Educação, determinado 
a negar o direito à educação assegurado na 
Constituição.
Para dar consequência às mudanças introduzidas 
pela BNCC na educação básica, a SEDUC promoveu 
em 2018 consulta para a construção do Referencial 
Curricular Gaúcho - RCG visando à elaboração de 
conteúdos relacionados à cultura, tradição e história 
do Estado. Esse processo foi de curta duração e pouca 
participação dos/as trabalhadores/as educação e 
nenhum envolvimento da comunidade escolar.
Considerando a complexidade e abrangência 
do RCG que não chegou ao chão da escola, esse 
documento não pode ser considerado referência 
obrigatória. É preciso defender a autonomia 
da escola na construção de seu projeto político 
pedagógico, conforme previsto na LDBEN, no 
PNE, Plano Estadual de Educação - PEE e na Lei de 
Gestão Democrática, porque nosso compromisso é 
trabalhar na construção de uma escola democrática 
que ensina a pensar e não apenas a cumprir ordens 
oriundas dos órgãos burocráticos do Estado.

O início do ano letivo de 2019 foi dramático para 
a rede pública estadual. A linha central da política 
de Leite tem sido o “enxugamento”, a chamada 
“racionalização” de recursos humanos e de espaços. 
As escolas tiveram que fazer enturmação, fechar 
setores estratégicos para o seu funcionamento, 
como bibliotecas, coordenação pedagógica. As 
contratações e convocações de professores/as 
passaram a ter vigência de um período de tempo 
fechado, de março a dezembro. A abertura de novas 
turmas apenas foi autorizada mediante justificadas 
de número máximo de estudantes matriculados. O 
calendário letivo foi imposto, ferindo a legislação 
vigente. Demitiu professores/as e funcionários/
as em licença saúde, situação nunca vista em 
tempos normais da vida política desse Estado, 
por isso, merecedora de denúncia à Organização 
Internacional do Trabalho - OIT.
Cresce o número de escolas em processo de cessação 
de atividades e com promessa de fechamento tanto 
no campo como na cidade. Ao par disso está em 
curso a municipalização do Ensino Fundamental, 
feita de forma silenciosa, sem consulta à população 
e sem garantir as condições adequadas para o acesso 
à educação em todo o território gaúcho.
O governo estabeleceu parceria com a Fundação 
Lemann para a seleção e capacitação dos 
coordenadores regionais de educação. É uma forma 
de repassar a responsabilidade pela gestão à iniciativa 
privada, colocando à disposição dessas instituições 
dados e informações estratégicos do estado para que 
essas possam desenvolver seu projeto de gestão.
A privatização da escola pública no RS está a 
caminho, o Governador Leite reuniu com o 
fundador do sistema de escolas charter nos Estados 
Unidos, Jonathan Hage, ex-militar responsável 
pela criação do Charter Schools, um tipo de escola 
pública que recebe investimento governamental, 
mas é administrada de maneira autônoma. O 
governador se manifestou favorável à proposta e 
ainda disse: “queremos esse modelo aqui. Só porque 
um serviço é público não significa que precisa ser 
administrado pelo poder público”. A Charter School 
pode ser definida como uma escola pública que 
caminha e fala como escola privada, um modelo de 
escola pública que adota a lógica da gestão privada. 
Nesse modelo, professores/as tendem a ser menos 
qualificados/as, com menos experiência, recebem 
menos, têm menos benefícios, volume de trabalho 
superior e poucos são sindicalizados.
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Esse modelo, bem como outras ações já em 
andamento desde o Governo Sartori, como o 
Projeto Escola Melhor Sociedade Melhor, revelam 
uma articulação direta do governo com o setor 
empresarial, via as organizações do terceiro setor no 
intuito de flexibilizar o acesso ao recurso público por 
meio de acordos e parcerias. Nesse caso, as escolas 
públicas serão o espaço de materialização dessa 
política, onde o Estado investe na infraestrutura e 
manutenção das mesmas, ao passo que a iniciativa 
privada entra com a metodologia, o conteúdo 
e a gestão dos recursos humanos, nem sempre 
exigindo dos mesmos a habilitação específica para 
o exercício docente (figura do notório saber), serão 
selecionados e contratados de forma precária, com 
baixa remuneração, conforme as novas regras da 
reforma trabalhista.
Estamos vivenciando um processo de falência da 
Escola Pública e nenhum projeto de valorização 
de professores/as e funcionários/as de escolas, que 
amargam congelamento salarial há quase 5 anos, 
atraso nos pagamentos, ausência de concurso 
público, sem avanços nas carreiras e o que se 
avizinha é a destruição dos Planos de Carreira. 
Uma situação que impõe aos/às trabalhadores/as 
em educação a necessidade de resistir e enfrentar 
esse projeto, afirmando a defesa de uma educação 
pública, democrática, laica e de qualidade social. 
Não podemos esquecer que segundo Mandela, “A 
educação é a arma mais poderosa que podemos usar 
para mudar o mundo”.

BALANÇO DA DIREÇÃO DO CPERS: MUITA 
LUTA EM UM PERÍODO DE RESISTÊNCIA

No período desde o último Congresso do CPERS 
em 2016, em que a conjuntura política do país se 
deteriorou drasticamente, o sindicato manteve-
se forte, sendo a principal força de resistência ao 
projeto neoliberal no Rio Grande do Sul. 
O Congresso consolidou uma ampla unidade pelo 
“Fora Sartori, inimigo da educação” e o ano encerrou 
com o enfrentamento à dura repressão policial 
e às bombas de gás lacrimogêneo no entorno da 
Assembleia Legislativa, que foi sitiada a pedido da 
então Presidenta Silvana Covatti (PP). O governo 
conseguiu aprovar a extinção das fundações, uma 
perda irreparável para o Rio Grande do Sul, no 
entanto aquele enfrentamento foi um marco e desde 
então Sartori não teve mais maioria para aprovar 

mudanças constitucionais, as PEC’s.
O ano de 2017 foi um dos mais intensos dos últimos 
tempos. Todas as terças-feiras do ano o CPERS 
fez vigília na Praça da Matriz contra a votação das 
PEC´s que visavam retirar direitos dos servidores e 
em especial da nossa categoria. Perseguimos Sartori 
em quase todas as suas agendas públicas. Ao final 
de julho daquele ano, na política de parcelamento 
e atraso de salários, depositou apenas R$ 300,00 do 
salário dos servidores, o estopim da segunda maior 
greve da categoria, que durou 94 dias.
Além de duradoura, a greve contou com grande 
adesão da categoria e forte apoio da comunidade 
escolar. Aos 60 dias de greve o Comando avaliava 
uma adesão de 70%. No entanto, as negociações 
com o governo pouco avançaram. O Governador 
sequer recebeu o sindicato para negociar e o saldo 
principal se restringiu a não perseguição dos 
grevistas, as cedências para o mandato sindical e 
o desgaste político do governo. A Direção Central 
junto com quase a totalidade do Comando de Greve 
avaliou corretamente que a greve estaria chegando 
ao seu limite, que dali para frente o desgaste 
representaria um alto preço e comprometeria 
futuras mobilizações da categoria. No entanto, por 
limites da própria Direção na relação com sua base 
de apoio e por oportunismo político de algumas 
lideranças da oposição, a greve foi estendida por 
mais 30 dias. Nesse período, apesar de termos 
trancado a Assembleia Legislativa, a Secretaria da 
Fazenda e até mesmo o prédio da FEDERASUL, a 
greve esvaiu. O apoio da comunidade foi abalado, 
o conflito entre colegas dentro das escola se 
intensificou, o calendário de recuperação caiu como 
um castigo para as escolas mais mobilizadas e que 
seguiram fiéis na greve. 
O desfecho desta greve, conforme avaliação 
do Comando de Greve, cobra seus efeitos na 
mobilização da categoria e diretamente nos 
calendários das escolas até o presente momento. 
Ainda assim o ano de 2018 foi de muitas lutas e 
resistência. O ano começou com a ameaça das 
terceirizações de funcionários, intensificação da 
agenda de fechamento de escolas, turnos e turmas. 
O sindicato reagiu rapidamente com plenárias 
regionais contra terceirizações e mobilizações nos 
núcleos e nas comunidades contra o fechamento de 
escolas.
Diante do cenário eleitoral o CPERS promoveu uma 
grande Caravana em Defesa da Educação, de junho 
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a setembro visitou mais de mil escolas debatendo 
projetos de Estado e denunciando o governo e sua 
base aliada. Em que pese não ter logrado êxito 
eleitoral, em um período em que a conjuntura 
nacional e o fenômeno do bolsonarismo arrastou o 
debate político para as trevas de uma nova direita 
fascista. A caravana foi um importante momento de 
muita presença na base e de diálogo com a categoria, 
que não estava muito disposta a ouvir, no entanto 
a sucessão dos fatos, com a tragédia dos governos 
Bolsonaro e Leite dão credibilidade ao debate dos 
projetos travado pelo sindicato.
Em um período bastante difícil do golpe contra 
Dilma, do governo Temer, da prisão política de 
Lula e a eleição de Bolsonaro, em nível nacional, e 
de governo Sartori e eleição de Eduardo Leite, em 
nível estadual, o CPERS manteve combatividade e 
atenção às lutas nacionais e estaduais, em que pese 
ter tido dificuldades por não estar filiado a uma 
Central Sindical. A participação efetiva do CPERS 
dentro da CNTE neste último período, corroborou 
em lutas nacionais para resistência contra a Reforma 
da Previdência, barrada em 2017. Todavia constitui-
se um erro a não participação do CPERS dentro de 
uma central sindical, num período como esse. 
Em meio a tudo isso, nas eleições do sindicato 
houve uma mudança na correlação de forças 
internas na categoria, passando o campo de apoio à 
direção central contar de 14 para 26 dos 42 núcleos, 
resultado que foi consolidado nas eleições para o 
Conselho Geral da entidade. É inegável que este 
resultado eleitoral expressivo significa um apoio da 
categoria ao trabalho desempenhado pelo campo da 
Direção Central e também uma resposta aos acertos 
na condução política da entidade.
A aposta da Direção têm sido a de mobilizar a 
categoria e ter uma forte presença na base. No último 
período as ações do CPERS como Encontros de 
Aposentados, Funcionários, Coletivos de Juventude, 
Combate ao Racismo, Gênero e Diversidade, bem 
como as caravanas e Mostra Pedagógica tem se 
mostrado uma aposta correta de mobilização da 
categoria, em que pese por vezes sobrecarregam a 
agenda dos núcleos. Acreditamos também que estas 
ações podem ser aperfeiçoadas, melhor articuladas 
e construídas de forma mais coletiva e participativa, 
com uma agenda comum, no sentido da politização 
da categoria.
Houve melhora significativa na política de 
comunicação da entidade, respondendo ao 

investimento na área, ampliando e qualificando a 
equipe própria do sindicato. Há muito ainda por 
evoluir, seja na produção de conteúdo bem como no 
contato direto com a base, o que passa também pela 
atualização do cadastro dos mais de 80 mil sócios. 
Articulada a esta evolução,  também reputamos 
a melhora substancial da comunicação entre a 
central e núcleos pela celeridade e orientações das 
deliberações e orientações através da secretaria 
geral.
No que tange às finanças da entidade é preciso 
reconhecer que a sanidade, sem chamadas extras, 
com gastos estrondosos em face das mobilizações, da 
greve, caravana, encontros, atos, mostra pedagógica, 
dentre outros, demonstra um trabalho eficaz de 
planejamento e cuidado com o uso dos recursos 
da categoria. Destaca-se neste processo, o aumento 
de investimento e patrimônio da entidade, através 
de aquisições de sedes próprias, que hoje totalizam 
dez, bem como a qualificação das instalações da 
hotelaria.
A formação política é um enorme desafio do CPERS 
para o próximo período, seja nas questões mais 
elementares, sobre o funcionamento do sindicato, 
seja nas questões mais complexas de cunho 
político e educacional. Logo, o conservadorismo, 
o antipetismo e a falta de consciência de classe da 
categoria não podem servir de desculpas para não 
avançarmos em nossas lutas. Em face disso, faz-
se necessário um processo de formação contínuo 
e descentralizado. Também é preciso fortalecer os 
coletivos de educação dos núcleos e a discussão 
pedagógica na entidade.
Outro enorme desafio é a retomada da organização 
de base através dos Representantes de Escola. Apesar 
da Direção ter feito a leitura correta do desafio, 
precisa fortalecer as iniciativas neste sentido, além 
da cartilha que foi feita.
Há de se reiterar a organização e atuação forte de 
vários Núcleos na mobilização da categoria. No 
entanto, será preciso unidade e mobilização muito 
maior e na totalidade dos Núcleos para enfrentar 
o governo neoliberal e fascista de Eduardo Leite/
Bolsonaro. O cenário atual exige uma metodologia 
de construção de novas estratégias de luta, centrada 
na dialogicidade e dialética, onde a avaliação e 
autoavaliação sejam a constante.
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Um dos processos históricos de amadurecimento 
sindical e político dos/as educadores gaúchos foi 
se reconhecerem como trabalhadores/as e que, 
na condição de trabalhadores/as e cidadãos/ãs, 
precisam lutar juntos/a com os outros pares por 
mudanças sociais. Foi, também, reconhecer que a 
luta por melhores condições de trabalho e pela defesa 
da educação pública, laica, gratuita e de qualidade 
passa por defender e construir a democracia no 
Brasil.
Nos anos 70, o CPERS fez greves por melhores 
salários e também se manifestou pela volta da 
democracia, por eleições diretas para diretores/as 
de escola e conquistou a Lei de Gestão Democrática 
à educação estadual, servindo de exemplo para 
outras redes de educação estaduais e municipais 
conquistarem mais democracia na gestão da 
educação pública.
Nosso sindicato sempre fez suas lutas específicas 
sem esquecer e valorizar as lutas históricas  do povo 
e da classe trabalhadora, que vão desde a tomada da 
Bastilha, Revolução Russa, Palmares e a atual luta 
contra a “Reforma da Previdência”, apenas para citar 
algumas.
O CPERS filiou-se à CUT na década de noventa após 
um grande esforço da esquerda da categoria que 
compreendia a complexidade da luta de classes no 
país e a necessidade de fortalecer a organização dos/
as trabalhadores/as em favor da educação pública 
de qualidade e de uma sociedade mais igualitária. 
Na história dos movimentos sociais e da luta de 
classes do Rio Grande do Sul, a filiação do CPERS a 
CUT e as relações de parceria e construção política 
de ambas as entidades, somaram-se também a 
uma aproximação do nosso sindicato aos demais 
sindicatos de trabalhadores/as em educação e de 
outras categorias e aos movimentos sociais do 
campo e da cidade. Por outro lado, em um período de 
fragmentação do movimento sindical - caracterizado 
pela pulverização de Centrais Sindicais - e por 
questões da disputa interna do próprio CPERS, que 
forjou-se uma maioria ocasional em assembleia e 
definiu a desfiliação da CUT.
Já no último Congresso do CPERS foi aprovada 
uma resolução estabelecendo a necessidade de 
travar a discussão da reorganização do movimento 
sindical brasileiro, resolução ainda mais atual neste 
momento, após Reforma Trabalhista, fim do imposto 

sindical e vitória do governo Bolsonaro, que vem 
atacando fortemente as organizações sindicais.
Passados quatro anos da desfiliação da CUT, é 
possível reconhecer que foi um erro histórico. 
Em um período de ofensiva e reorganização do 
neoliberalismo no Brasil, o CPERS com seus mais 
de 80 mil sócios, principal sindicato do Estado, 
se afasta da mais importante central sindical do 
país, ampliando a divisão na classe trabalhadora, 
ao passo em que fortaleceu discursos reacionários 
que levaram ao agravamento e a disseminação de 
posições contra os movimentos sociais. O discurso 
contra a CUT fortalece os discursos individualistas e 
corporativos da classe trabalhadora gaúcha. No que 
toca à esfera política, a desfiliação serviu apenas para 
favorecer ao antipetismo e satisfazer o revanchismo 
político dentro da esquerda. Fragilizar a CUT e 
a unidade dos trabalhadores neste momento da 
história somente favoreceu a ofensiva da direita, em 
especial no RS.
É preciso retomar esse debate, porque para uma 
estratégia de defesa da educação e dos direitos é 
preciso articular efetivamente alianças estratégicas 
e consistentes. É preciso construir e articular, nas 
diversas regionais da CUT com os núcleos do CPERS, 
uma estratégia de combate ao neoliberalismo, 
montando um potente bloco de resistência e de 
reação aos ataques que sofremos.
Há de se ressaltar a relevância da CNTE nas lutas 
nacionais, todavia a Confederação não substitui o 
espaço e nem cumpre com a finalidade da central, 
que é de organização da classe trabalhadora e não 
corporativamente.
É importante salientar o protagonismo da CUT nas 
lutas em defesa da classe trabalhadora bem como 
as frentes populares Frente Brasil Popular e Povo 
Sem Medo, na organização da resistência em defesa 
da democracia, em defesa do estado soberano, 
laico e democrático e contra a retirada de direitos 
da classe trabalhadora. A CUT, juntamente com 
outras centrais esteve nas ruas repudiando o ajuste 
fiscal de Temer, contra o PL das Terceirizações 
e a Reforma da Previdência. A CUT é liderança 
importante na construção da Frente Brasil Popular e 
dialoga acertadamente com todas as demais centrais 
sindicais buscando construir a unidade em defesa 
dos(as) trabalhadores(as), no entanto é evidente que 
a pulverização em 12 centrais não têm contribuído 
para uma unidade verdadeira da classe trabalhadora.
A organização das instâncias internas do CPERS, 
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desde a escola, municípios, perpassando pelos 
núcleos - via participação direta nos debates 
da política sindical, da formação política e da 
mobilização - requer ser fortalecida para que nos 
embates saiamos vitoriosos. Esta organização exige 
que em cada escola essa realidade se efetive, e por isso, 
é fundamental fortalecer a participação e a escolha 
de representantes do CPERS em cada uma das 
escolas gaúchas. De igual relevância é a qualificação 
dos Conselhos Regionais e Conselho Geral, de modo 
que a articulação e os encaminhamentos pensados 
coletivamente nos fortaleçam no enfrentamento 
com o governo.
Vivemos um cenário em que não há espaço 
para vacilação, é imperativa a articulação das 
organizações sindicais com os movimentos sociais 
populares, do campo e da cidade, tais como MST e 
MNLM, Movimento Estudantil, dentre outros, como 
possibilidade de fortalecimento das ferramentas e 
organização da resistência, necessárias para a defesa 
da vida, da democracia e da justiça social.

REFORMA ESTATUTÁRIA
A centralidade das relações de trabalho na 
sociedade capitalista sintetiza-se pela exploração 
da classe trabalhadora, todavia o mundo do 
trabalho no decorrer histórico modificou e há 
novas configurações. A ofensiva neoliberal atua 
também na flexibilização e precarização das 
relações de trabalho, aumentando a informalidade 
e criando novas categorias de trabalhadores/as. A 
despeito de nossa posição contrária às relações de 
trabalho precarizadas não podemos marginalizar 
trabalhadores/as que fazem parte da categoria. 
Também é preciso compreender que a ampliação e 
fortalecimento da organização sindical na defesa da 
escola pública passa pela articulação e envolvimento 
permanente com bases municipais de trabalhadores/
as em educação, superando o isolamento e a 
fragmentação da estrutura sindical brasileira.
Além disso, existe o desafio de ampliar a participação 
e potencializar a formação de novos quadros e a 
renovação dos dirigentes sindicais.
Neste cenário é imperativo o fortalecimento, 
ampliação e adequação do estatuto do CPERS para 
que ele siga representando os/as trabalhadores/as 
em educação. Por isso propomos:
1. A sindicalização de todos/as trabalhadores/as em 
educação com vínculo direto nas escolas estaduais 

para que sejam incluídos no quadro de sócios;
2. A ampliação do quadro de associados/as do 
CPERS para trabalhadores/as em educação de redes 
municipais da base territorial do CPERS que não 
tenham organização sindical própria;
3. Mandato dos membros da Diretoria Estadual do 
CPERS e da Diretoria dos Núcleos seja de três anos, 
sendo permitida uma reeleição para qualquer cargo. 
Portanto, propomos a supressão do parágrafo único 
do Artigo 47, que estende a possibilidade de três 
mandatos consecutivos;
4. Organização em uma única etapa das eleições para 
Direção Central, Núcleos, 1/1000, representantes 
de aposentados/as, representantes de escolas e 
municípios.

LUTAS ESPECÍFICAS

FUNCIONÁRIOS/AS DE ESCOLA RESISTEM, 
LUTAM E EDUCAM
Os/as Agentes Educacionais, ou funcionários/as de 
escola, ao longo dos anos vêm demonstrando o seu 
protagonismo nas lutas do CPERS/Sindicato, desde 
a conquista dos primeiros concursos públicos, 
passando pela aprovação do Plano de Carreira até o 
período de resistência atual. 
Resistência que passa pela luta contra o arrocho 
salarial, que penaliza de forma mais intensa os/as 
funcionários/as e pela ameaça de terceirizações que 
ronda as escolas e tem nesta parcela da categoria 
a porta de entrada. Além disso, permanecem os 
conflitos dentro das escolas pelo não reconhecimento 
dos/as funcionários/as como educadores, sendo 
estes/as também as principais vítimas das situações 
de assédio moral.
Faz-se necessário, portanto, retomar com maior 
veemência a luta pelo concurso público específico 
para este segmento da categoria, em especial para 
limpeza e alimentação, cujo último concurso faz 
mais de 15 anos.
A valorização profissional dos/as funcionários/
as é crucial em face da sua importância no papel 
de apoio ao projeto educacional e na edificação 
da escola democrática. O reconhecimento destes/
as passa por romper com a invisibilidade e o 
anonimato, intensificar campanhas de visibilidade e 
respeito, bem como promover debates, seminários, 
palestras com profissionais que venham contribuir 
para melhor qualificação conforme cada setor 
especificamente. Outro aspecto relevante é o seu 
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papel no fortalecimento do sindicato no chão das 
escolas e para que esta parcela da categoria se sinta 
mais representada por ele.
A questão salarial é ainda mais grave para os/as 
funcionários/as, assim como a questão do assédio 
e adoecimento. Questões que o sindicato precisa 
abordar de forma mais enfática nas suas lutas 
cotidianas.

APOSENTADOS/AS ATIVOS/AS NA LUTA
 O projeto neoliberal ataca intensamente 
a classe trabalhadora com a retirada de direitos 
conquistados através da luta de todas as categorias. 
Vivenciamos o ataque à previdência pública, o 
congelamento de investimentos nas áreas sociais, 
prejudicando quem mais precisa e aprofundando as 
desigualdades sociais.
Essas decisões colocaram em risco os direitos 
sociais e econômicos básicos de milhões de 
brasileiros/as, inclusive os direitos à alimentação, 
à saúde, à educação, ao mesmo tempo em que 
exacerbam as desigualdades de gênero, geracional, 
racial e econômica. Tais medidas de austeridade 
prejudicam os avanços de período recente. O Brasil 
obteve significativo progresso no combate à pobreza 
durante a última década, sobretudo como resultado 
de investimentos públicos em saúde, educação e 
proteção social. Não por coincidência, a economia 
prosperou a partir de uma crescente demanda 
interna.
 O governo Bolsonaro coloca a previdência 
pública como responsável pela dívida tributária 
brasileira, porém já foi comprovado, através de vários 
estudos, que são argumentos falsos ou mascarados 
para atender o grande capital. Caso essa reforma, 
que passa de pública para capitalização acontecer 
será a miséria das trabalhadoras/res, a exemplo de 
outros países.
 Na atual conjuntura do RS, o CPERS 
Sindicato é o grande articulador dos movimentos 
em defesa da educação e da vida. Os/as aposentados/
as são a maioria no quadro de sócios da entidade, 
portanto essenciais na organização, fortalecimento 
e execução das mais diversas ações contra esses 
governos que retiram nossos direitos. Só através 
da permanente mobilização será possível enfrentar 
e quebrar barreiras, provocando o governo para 
o diálogo e negociações, avançando na pauta de 
reivindicações.
 As/os aposentadas/as estão juntos aos 

ativos/as ao longo da história para exigir reajuste 
salarial e o cumprimento da lei do piso salarial 
nacional para o magistério e lutar para inclusão 
dos/as funcionários/as; defesa do IPE saúde 
exigindo atendimento total sem cobrança de taxas, 
defesa dos planos de carreira para professores/as e 
funcionários/as, dos contratados/as que estão em 
situação de precariedade exigindo concurso público.
É imperativo que aconteça formação político-
pedagógica permanente, incluindo ativos/as e 
aposentados/as através de seminários, encontros, 
plenárias, congressos. Nossa tarefa é manter-nos 
na vanguarda, defendendo todos os direitos da 
categoria conquistados com árduas lutas ao longo 
da história e na luta por novos direitos.

POR UMA ESCOLA LIVRE DE PRECONCEITOS 
E OPRESSÃO!
O CPERS é protagonista das lutas por uma escola 
inclusiva e sem preconceitos. Com o intuito de 
fortalecermos esse debate foi criado o Departamento 
de Gênero e Diversidade no sindicato que tem 
buscado construir espaços de formação e debates 
sobre esses temas junto aos/as trabalhadores/as em 
educação.
Cerca de 90% da nossa categoria é composta por 
mulheres que, historicamente, possuem salários 
menores que os homens com mesma formação, 
dupla ou tripla jornada de trabalho, são as maiores 
responsáveis pelos cuidados com os filhos e familiares 
idosos e vêm sofrendo cada vez mais situações de 
assédio e violência no ambiente de trabalho e em 
casa. É importante também salientarmos que os 
ataques e retirada de direitos no último período 
atingem principalmente as mulheres, como o 
decreto que flexibiliza o porte de armas num país 
com altos e crescentes índices de feminicídio, a PEC 
29 que restringe ainda mais o direito ao aborto no 
Brasil e a reforma da previdência que, se aprovados, 
prejudicarão ainda mais as mulheres. Nesse sentido 
deve ser, cada vez mais, compromisso do nosso 
sindicato travar e fortalecer as lutas do movimento 
feminista em defesa da igualdade e pelo fim da 
violência contra as mulheres.
Na atual conjuntura onde reforçam-se preconceitos 
e a violência aumenta a cada dia também é nosso 
compromisso na luta por uma escola livre de todas 
formas de opressão como a LGBTfobia, o racismo e 
o machismo, a partir da defesa e construção de uma 
proposta pedagógica não sexista e heteronormativa 
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e, assim, de um CPERS mais representativo. Ainda, 
é imperativo que o CPERS oportunize a formação 
relativa ao Feminismo e Sindicalismo, Diversidade, 
LGBTfobia, Previdência e Gênero e Desigualdade 
de Gênero no Trabalho.

NEGRITUDE X BRANQUITUDE TAMBÉM NA 
EDUCAÇÃO
A conjuntura ultraliberal e fascista em curso agudiza 
ainda mais as desigualdades sociais e o processo de 
exclusão e violência sobre grupos historicamente 
excluídos, dentre eles, o povo negro. A sociedade 
brasileira tem uma dívida histórica e social com a 
população negra, que foi relegada à escravidão, num 
marco de crueldade e desumanidade, por cerca de 
quatrocentos anos. A abolição, por um lado foi 
resultante da resistência e luta do povo negro, por 
outro lado, o processo de substituição da escravidão 
pela mão de obra assalariada dos imigrantes 
europeus, deixou como herança um contingente 
enorme de negros na mais completa miséria. 
Os negros deixaram as fazendas e seus senhores 
sem direito algum, excluídos de todo acesso de 
provimento à vida.
 Estes episódios históricos se refletem hoje 
na vida de negros/as. Onde está o povo negro na 
sociedade? A divisão social do trabalho revela que 
os postos ocupados pelos negros são os menos 
valorizados e remunerados. As comunidades negras 
estão situadas em áreas de maior vulnerabilidade 
social. Os negros trazem as marcas da exclusão em 
suas vidas, excluídos do direito a trabalho digno, 
moradia, escola, saúde, justiça, educação. O negro 
não tem acesso ao emprego, aos altos cargos. Os 
dados estatísticos apontam para a situação de 
violência social e alvo da “autorização para matar”, 
especialmente mulheres e jovens negros.
Na educação não é diferente. Onde estão os 
negros na educação? Os avanços nas políticas 
educacionais como direito e da política de cotas 
raciais contribuem no resgate desta dívida histórica 
para com o povo negro, avançando e adentrando 
em espaços relegados aos brancos, numa escola e 
currículo que ratifica a cultura europeia e portanto, 
da branquitude. No entanto, a legislação que atenua 
essas distâncias e garante direitos iguais aos negros, 
tem que ter políticas específicas, rompendo este 
ciclo de exclusão e pobreza.
 O mito da democracia racial precisa ser 
desbancado. Nós, trabalhadores/as em educação, 

temos uma gigante tarefa neste aspecto. A Lei 
10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da 
história e cultura afro-brasileira e africana foi uma 
grande conquista, mas ainda é necessário combater 
toda forma de racismo para que, tanto na educação, 
quanto no acesso ao trabalho e vida digna. Que a 
presença do negro no espaço da educação seja por 
direito e não por mérito, como princípio de equidade 
e justiça.
O protagonismo do CPERS na criação do Coletivo 
da Igualdade Racial é relevante, porém deve ser 
fortalecido para que os trabalhadores/as negros/as 
que atuam na educação se enxerguem, se fortaleçam 
e lutem contra a exclusão e pela valorização da 
diversidade.

JUVENTUDE E RENOVAÇÃO GERACIONAL
O Departamento de Juventude do CPERS - 
Sindicato, criado em 2014, surge com o intuito de 
aproximar e engajar a parcela mais jovem de sua 
categoria na luta sindical, a exemplo do que a CNTE 
já vem fazendo há mais tempo. 
Os jovens, ao ingressar no mercado de trabalho, 
têm se deparado com aceleradas transformações 
desencadeadas pela chamada reestruturação 
produtiva e um mercado de trabalho cada vez 
mais precário, que os têm impactado de forma 
mais severa. Além disso, observa-se um processo 
afastamento dos sindicatos e o envelhecimento das 
lideranças. No CPERS, alguns fatores têm afastado 
a juventude da sindicalização. Fatores comuns à 
juventude trabalhadora, como descrença na política 
institucional, nos partidos e nos sindicatos em geral, 
mas também questões específicas. Destas podemos 
destacar as que dizem respeito a atuação do 
sindicato, como distanciamento da base nas escolas, 
atividades que não contemplam os anseios dos mais 
jovens, bem como fatores externos, carga horária de 
trabalho excessiva, assédio do governo, e as disputas 
internas entre correntes e partidos. 
Dados do Sindicato apontam que, em 2018, dos 
8.354 educadores com até 35 anos, os sindicalizados 
correspondiam a 2.698 educadores, ou seja, 
32,30% são ligados aos CPERS. Nota-se que é uma 
parcela reduzida, contudo ao observarmos dados 
desde 2009, constatamos que aumentou a taxa de 
sindicalização de jovens no Sindicato em função de 
uma drástica diminuição do número de jovens na 
base da categoria.
Quanto às possibilidades de sindicalização, observa-
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se que os jovens educadores têm forte identidade 
profissional (o que não é comum ao perfil geral 
de inserção ocupacional da juventude, com baixa 
identificação com a profissão que desempenham), 
têm participado das mobilizações e têm 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 os 
jovens educadores na categoria, com a realização de 
concursos públicos e valorização salarial. É nas lutas 
da categoria que o CPERS se renova. 
Desse modo, é necessário continuar o fortalecendo 
a participação da juventude no CPERS, por meio 
de espaços de autoconstrução, formação sindical 
e consolidação do Coletivo de Juventude, além 
de estender os laços com as demais juventudes, 
estudantes e movimentos sociais. A luta pela 
educação pública de qualidade só se efetiva quando 
construída coletivamente como os coletivos de 
juventudes.

PELA DEFESA DOS/AS CONTRATADOS/AS E 
POR CONCURSO PÚBLICO
O governo Leite iniciou mostrando para que 
veio, promovendo enxugamento das escolas e 
precarizando ainda mais as condições de trabalho 
dos/as educadores/as contratados/as através dos 
chamados contratos por tempo fechado. Existem 
apenas duas formas de enfrentar essa pauta. No 
curto prazo é mobilizar a categoria e exigir o fim 
desta modalidade de contrato e, no longo prazo, 
é lutar por concurso público, que é a forma de 
ingresso conquistada na Constituição de 1988 e 
que garante direitos mínimos para trabalhadores 
no serviço público. Sabemos que o projeto dos 
governos neoliberais é de desmonte da Constituição 
de 1988, é a terceirização e a gestão privada 
das escolas públicas. Vai ser preciso ter muita 
mobilização - num segmento difícil de mobilizar - e 
ainda enfrentando um discurso ilusório de alguns 
poucos da categoria que dividem a luta defendendo 
“efetivação” de contratados, algo que dependeria de 
uma Emenda Constitucional como a Reforma da 
Previdência.

COMUNICAÇÃO E CULTURA NA 
PERSPECTIVA FREIREANA
As ideias de Paulo Freire constituem as bases 
necessárias para uma ação político-social 

contemporânea e visionária nos campos da 
Educação, Cultura, Comunicação, entre outros. Esta 
comunicação precisa ser dialógica nos processos 
tecnológicos e interativos, referendada na teoria do 
conhecimento. A dialogicidade ratifica o direito de 
todos os indivíduos ao acesso à informação e aos 
meios de respostas e articulação. Uma postura que 
dialoga com qualquer tipo de cultura, enfatizando 
a liberdade de expressão e essencialmente o 
respeito das diferentes opiniões, garantindo com 
naturalidade que todas as vozes sejam ouvidas.
No que tange à Educação e à Cultura, nos possibilita 
abrir horizontes entre o futuro e passado e 
reminiscência histórica. Aamplia o repertório sobre 
as informações como o direito, o conhecimento 
compartilhado e construído. Freire reafirma que o 
homem pode realizar plenamente o seu potencial 
criativo por meio da Práxis Dialógica: ação, reflexão, 
ação.
Propomos desenvolver um processo dialógico 
em todos os núcleos do Cpers/Sindicato para a 
construção de uma cultura, de arte conscientizadora 
e libertadora que objetive e incentive o protagonismo 
nas lutas sociais em defesa da escola pública, com 
qualidade social, bem como a construção que tenha 
o horizonte de uma sociedade socialista.
Com estas reflexões inconclusas, eis algumas 
propostas para que gradativamente possamos 
implementá-las no nosso Sindicato: Seminários 
em todos os núcleos, abordando o tema Educação 
e Cultura na visão freireana; organização de 
comissões de Educação e cultura em todos os 
núcleos; promoção de formação e qualificação das 
comissões com cursos de teatro, músicas dança, 
etc; descentralização com financiamento de arte e 
cultura conscientizadora nas escolas da periferia, 
internamente com as comunidades escolares 
e externamente com a comunidade em geral; 
promoção de ações e atividades culturais conjuntas 
com os órgãos gestores municipais ligados à cultura, 
dando visibilidade ao CPERS e aproximando a 
comunidade local; apoio à aplicabilidade da Lei 
10.639/03, fundamental à compreensão da existência 
e da necessidade de política públicas voltadas ao 
povo negro.
Como processo de descentralização e fomento à 
cultura e comunicação na perspectiva libertadora, 
propõe-se a promoção nos núcleos de pequenas 
mostras de arte nas escolas. Isso aconteceria de 
forma cíclica todos os anos ano com data e o 
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tema estabelecidos por cada núcleo, através de 
expressões artísticas variadas.

EM DEFESA DA VIDA NO AMBIENTE 
SÓCIO-AMBIENTAL
O quadro do desastre na política ambiental é 
parte do projeto ultra liberal em curso no país. A 
agressividade à fauna e à flora compromete toda a 
sustentabilidade da nação. Inúmeras ações como o 
enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, 
que por pouco não deixou de existir, revisão das 
334 Unidades de Conservação Ambientais, fim 
das reservas legais, desmantelamento da Política 
Climática, sucateamento do Fundo Amazônia, 
liberação venenos sem o devido estudo, além 
da flexibilização nas licenças ambientais e da 
liberação indiscriminada para novas áreas 
de garimpo e de mineração, dentre outros, 
confirmam a operativa para o colapso ambiental.
Não é fracasso, é projeto político. Tanto no 
Sul como no país todo o capital exige para 
si todos os recursos naturais do país, precisa 
deles para extrair mais riqueza, precisa deles 
para produzir mais e controlar mais o domínio 
sobre a classe trabalhadora. A contribuição do 
governo Bolsonaro e do governo Leite, frente 
ao domínio do capital internacional e o império 
estadunidense, é total. Denunciar e derrotar o 
projeto na necropolítica em curso faz parte da 
nossa luta constante em defesa da vida.

PLANO DE LUTAS E REIVINDICAÇÕES

Um dos pontos centrais de luta do CPERS/Sindicato 
é a defesa da escola pública contra os planos de 
sucateamento, terceirização e privatização da 
Educação dos governos Bolsonaro e Leite, bem 
como barrar a Reforma da Previdência. 
Assim, para o próximo período é organizar a 
ofensiva de enfrentamento ao governo Eduardo 
Leite, que passa por táticas para desmascará-lo, 
todavia o desgaste político não é suficiente, faz-se 
necessário um movimento corajoso, com coesão 
e força na base da categoria. Reiteramos como 
prioridade de nossa pauta, a luta por valorização 
salarial e o concurso público.
Propomos como pauta de luta e reivindicações:

1. Salarial
1.1. Reposição salarial emergencial de 28,78% e 

um plano de recuperação de salários visando o 
pagamento do piso nacional;
1.2. Alteração da lei e revisão dos valores do vale 
refeição, levando ao fim do estorno;
1.3. Vale transporte proporcional ao regime 
de trabalho e para todos os trabalhadores em 
educação;
1.4. Difícil Acesso aos/às funcionários/as de Escola, 
na mesma proporção do magistério;
1.5. Garantia de pagamento em dia do salário e do 
13º salário.

2. Defesa da Carreira de Professores/as e 
Funcionários/as
2.1. Realização urgente de concurso público para 
Professores/as e Funcionários/as;
2.2. Defesa dos colegas contratados/as e 
convocados/as que são submetidos ao contrato e 
convocação por tempo fechado, não recebendo 
pelos meses de janeiro e fevereiro e o fim do 
contrato e convocações por tempo fechado;
2.3. Defesa dos Planos de Carreira dos/
as Professores/as e dos/as Funcionários/as, 
assegurando o seu cumprimento;
2.4. Retomada e atualização das Promoções de 
Professores e Funcionários;
2.5. Qualificação e formação continuada para 
todos os/as Trabalhadores/as em Educação;
2.6. Contra a privatização, a municipalização, 
a terceirização, o fechamento de escolas, a 
enturmação e a redução de turmas e turnos nas 
escolas;
2.7. Quadro completo de profissionais da educação 
para o funcionamento da Escola.

3. Previdência e Saúde
3.1. Luta pela Previdência Pública e solidária, 
pela paridade e integralidade no serviço público 
e contra a capitalização e qualquer reforma do 
Estado que vise retirar direitos, contra a Reforma 
da Previdência;
3.2. Contra o desmonte do IPE Saúde, garantindo 
a sua manutenção com qualidade e a ampliação 
dos serviços;
3.3. Manutenção dos escritórios Regionais do IPE 
nas cidades do interior.

4. Condições de Trabalho e Segurança
4.1. Defesa da segurança e promoção da saúde dos/
as trabalhadores/as em educação;
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4.2. Políticas de prevenção e tratamento das doenças 
características da profissão e por programas de 
tratamento de saúde física, mental e psicológica;
4.3. 1/3 da carga horária como hora-atividade 
e contra a imposição do cumprimento de “16 
períodos” em sala de aula;
4.4. Cumprimento de 40 horas da jornada de 
trabalho numa única escola;
4.5. Estruturas adequadas e qualificadas dos 
espaços escolares;

5. Pedagógico
5.1. Resistir às reformas curriculares impostas que 
ameaçam a qualidade da educação e representam a 
exclusão ao acesso a um ensino de qualidade para 
todos;
5.2. Não reconhecimento da Reforma do 
Ensino Médio, aprovada sem a participação dos 
trabalhadores em educação, que reduz carga 
horária, precariza os currículos escolares e exclui 
as classes populares ao ensino de qualidade e 
impõe o projeto mercadológico de educação;
5.3. Implementação e cumprimento das metas do 
PNE, amplamente discutido com a sociedade e que 
representa um avanço no debate sobre a Educação 
Nacional e o seu financiamento;
5.4. Defesa das escolas do campo, do projeto de 
Educação do Campo, garantindo a sua manutenção 
e aos estudantes o direito à permanência em suas 
localidades com acesso à educação de qualidade;
5.5. Defesa de todos os componentes curriculares, 
em especial as disciplinas de História, Geografia, 
Sociologia, Filosofia, Artes, Língua Espanhola e 
Educação Física;
5.6. Garantia do funcionamento de todos os 
espaços pedagógicos (laboratórios de ciências 
e de informática, bibliotecas e brinquedotecas), 
coordenação e/ou supervisão e orientação 
educacional;
5.7. Garantia do Atendimento Educacional 
Especializado -AEE;
5.8. Defesa e ampliação da oferta da Educação de 
Jovens e Adultos;
5.9. Defesa intransigente da Gestão Democrática e 
da autonomia da escola na elaboração do Projeto 
Político Pedagógico;
5.10. Garantia das questões de Gênero e 
Sexualidade no currículo;
5.11. Desenvolvimento da Educação em Direitos 
Humanos no currículo;

5.12. Combate às propostas de Escola Cívico-Militar, 
que visam disciplinar costumes e a moral da juventude 
em detrimento do direito à aprendizagem coletiva;
5.13. Cumprimento do artigo 206 da Constituição 
Federal que garante: “(…) a liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber” e o “pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas (…).Liberdade de cátedra e do livre 
pensamento, pela democracia e contra os ataques à 
atividade docente. Por uma escola sem mordaça;

6. Sindical
6.1. Garantia do direito à liberdade de organização e 
manifestação sindical;
6.2. Representante do CPERS em todas as escolas;
6.3. Liberação sindical dos/as dirigentes da central e dos 
42 núcleos;
6.4. Fortalecimento dos coletivos temáticos do CPERS/
Sindicato e as políticas permanentes, no combate ao 
preconceito, ao machismo, ao racismo, à xenofobia, 
à LGBTfobia, denunciando toda e qualquer posição 
discriminatória e inferiorizada de grupos sociais;
6.5. Fortalecimento da CNTE, da articulação com 
entidades e movimentos sociais do campo e da cidade 
da classe trabalhadora e filiação à CUT.

7. Lutas Gerais
7.1. Por uma escola pública, gratuita, democrática, laica 
e de qualidade socialmente referenciada para todas 
e todos, em todos os níveis, etapas e modalidades da 
Educação;
7.2. Defesa da democracia, do Estado laico, das políticas 
públicas de qualidade e com acesso para todos, do 
trabalho digno, dos direitos sociais e da inclusão social;
7.3. Defesa dos direitos da classe trabalhadora, contra a 
terceirização e a precarização das condições de trabalho;
7.4. Revogação da EC 95 e exigência de  investimentos 
para a Educação, Saúde e Assistência Social;
7.5. Pela renovação do FUNDEB com complementação 
de 50% de recursos da União, conforme proposta da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação;
7.6. Fortalecimento do Sindicato e contra os ataques à 
organização sindical imposta pela reforma trabalhista e 
pelos governos de ultradireita e neoliberal de Bolsonaro/
Leite;
7.7. Contra o desmonte das Universidades Públicas e os 
cortes de recursos na Educação;
7.8. Defesa dos direitos humanos, contra qualquer 
forma de opressão;
7.9. Luta contra o machismo, a violência contra a mulher, 
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o feminicídio e o decreto que flexibiliza o porte de 
armas no Brasil;
7.10. Luta contra as privatizações e a entrega dos 
recursos naturais;
7.11. Derrotar Bolsonaro e toda a política do golpe;
7.12. Punição para os assassinos de Mariele e de 
todos as lideranças sociais e populares;
7.13. Punição para Moro, Dallagnol, os abusos da 
Lava Jato e às milícias;
7.14. Em defesa da democracia, da justiça para 
todos/as e por LULA Livre!

ASSINAM A TESE, Militantes da Articulação 
de Esquerda Sindical e simpatizantes: Candida 
Rossetto e Daniel Damiani, da Direção Central 
do CPERS; Lucia Camini, Rep. do CPERS no 
CEED; Guilherme Bourcheid, Rep. do CPERS 
no Conselho do IPE; Luiz Veronezi, Direção da 
CNTE; 40º Núcleo, Palmeira das Missões - Joel 
de Oliveira (Diretor do Núcleo), Zilo Antonio  
Schmith (1/1000), Jorge Brizola (Suplente 1/1000), 
Darleni Fröhlich (Vice Dir. do Núcleo), Neuza 
Lopes Franco, Mara Rosler, Maria Andreia 
Nerling, Marina da Silva, Nadia Poglia Lasta, Nara 
de Fátima da Silva, Maria Lúcia Ribas, Marisa 
Costa Konig, Maria de Lourdes R da Silva,  Sergia 
Andreia Amaral, Thais Galvao Brizola, Laurecy 
Ribeiro, Ercilia Alves Lemes, Genir Scolari 
Rossetto, Claudimir Rossetto, Daniela Sganzerla 
Davi Piovesan, Antonio Ricardo de Oliveira, 
Rosilei Santi, Jussara Jorigues, Claudionei Cassol, 
Elton Zanchi; 28° Núcleo, Soledade - Magale Rocha 
(Diretora do Núcleo), Rozani Quevedo (1/1000), 
Ângela Moraes (Suplente 1/1000), Rosa Giovanoni 
(Vice Dir. do Núcleo), Celeste Pedroso Teixeira, 
Eloir Godoy Pinheiro, Marlene Scorssatto, Claci 
Roveda, Fatima Marlei Toledo, Nelvio Tonato, 
Ana Paula Pinheiro, Maria Regina Barbosa, 
Marlei Salvatori, Nilza Guterres de Almeida, Izete 
Lupatini; 18° Núcleo, Santa Cruz do Sul - Cira 
Kaufmann (Diretora do Núcleo), Elbe Belardinelli 
(1/1000), José Alvarino da Rocha, Flávia Gassen 
Tornquist, Vera Lucia Ziebell, Caroline Andrea 
Aguirre, Teresinha Gassen Berlt, Francisca da Silva, 
Maria das Graças Cortes, Adriano André Baierle, 
Danuza Fernanda de Oliveira, Mara Rosane de 
Souza, Ana Maria de Souza, Silvana Marilin Budde, 
Taise Zanette, Mari Ana Diniz Teixeira,marcio 
Vanderlei Lenz, Marisa Sezler, Jonas Petersen, 
Zuleica Regina Weigert, dilso José dos Santos; 

37° Núcleo, Carazinho - Adelia Menezes (Rep. das 
Aposentadas, Conselho Geral), Marines da Rocha 
(1/1000), Claudia Scheffer, Adriana Foschera, Édina 
Rejane Schaffer, Emelda Haubert, Claudete Scherer, 
Eliete Hartmann, Jocelene Robeschini, Angelita 
Ninow, Adulce Pereira, Vera Gauer, Lizete Dal Prá, 
Liciane Piasson, Despina Nicolacópulus, Maria 
Catarina Wink, Marisa Dorneles, Luciana Pascoetti, 
Mônica da Rocha, Maria Estéris, Elaine Wollmeister, 
Ilaine Werner, Pedro Vasconcelos, Gilberto Santana 
Ana Xavier, Gelci Quevedo Agne, Lúcia Terezinha 
Haubert, Ivoti Dal Prá, Aline Reissuy de Moraes, 
Mara Meira, Maria Teresa Franco Merten, Ana Lucia 
Martins de Ávila, Rogério Santos Barbier, Walkiria 
Silvestrin; 4° Núcleo, Cachoeira do Sul - Tania Arbelo 
(1/1000), Vanius Rocha; 14° Núcleo, São Leopoldo, 
Marines Pariz (Vice Dir. do Núcleo), Robson Forsin 
(Suplente 1/1000), Noemi Maria, Daniel Boeira, 
Adriano Pires; 38° Núcleo, Porto Alegre - Adriana 
Marcon (Suplente 1/1000), Clarice Dal Medico, 
Olívia Simoni Silvia Vasques, Elzamir Ferreira; 
39° Núcleo, Porto Alegre - Flávio Correia Nardy 
(1/1000), Roberto Flech, Maria de Lourdes Damiani, 
Marcia Chiaramonte Pahim, Paulo Amaral, Antônio 
Avelange Bueno, Claudiomiro Ambrósio, Jamila 
Oliveira, Maria de Lourdes Doldan; 24° Núcleo, 
Pelotas - Marileia Leitzke, Gabriel Barcelos Nunes, 
Lovani Lemos, Angela Corrêa Papaiani, Cleide 
dos Santos Pereira, Kenya Martins, Ana Maria 
Echeverria, Leandro Cardoso Miranda, Marcela 
Kurz; 2º Núcleo, Santa Maria - Giane Lara, Nilda 
Marlize Ribeiro; 26° Núcleo- Frederico Westphalen  
- Iracilda Pastório, Cirilo Fronza, Ivani Marcon; 16° 
Núcleo - Osório - Laura Boldrin; 7° Núcleo- Passo 
Fundo  - Valério Bernardi, Nelson dos Santos, Katia 
Fernandes, Ana Prates, Vera Lúcia Rigo; 33° Núcleo, 
São Luiz Gonzaga - Greice Fonseca; 27º Núcleo, 
Três Passos - Salete Thomaz, Sadi Corrêa; 9º Núcleo, 
Santo Ângelo - Rosamari Rossatto; 22º Núcleo - 
Gravataí - Dilma Pereira de Souza, Antonio Branco; 
11º Núcleo, Cruz Alta - Eduardo Lemos Leal, Vera 
Radhke; 20º Núcleo, Canoas - Margarete Ferretti, 
Elizabete Winzel; 31º Núcleo, Ijuí - Rodrigo Carlos 
Engler, Fabiana Dieli Cassol, Roseila Renz Pretto, 
Adílio Perin, Angelita Perin; 23º Núcleo, Santana do 
Livramento – Vera Rodrigues Bragança; 3º Núcleo, 
Guaporé – Elaine Fronza Tonini; 21º Núcleo, 
Uruguaiana – Vera de Fátima dos Santos.
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Tese do Comitê Estadual dos Educadores Contratados

TESE 04

 A situação dos contratados “emergencialmente” 
de nossa categoria está relacionada com um processo 
político e econômico muito mais profundo do que 
a “mera vontade” desses educadores de assinar 
um contrato precário. Trata-se, antes de tudo, das 
consequências da reestruturação produtiva do 
capitalismo, iniciada em fins dos anos 1980 e início 
dos anos 1990.
 Esta reestruturação produtiva está intimamente 
ligada à restauração do capitalismo nos países ditos 
“socialistas”, como a União Soviética (URSS), o leste 
europeu, Cuba, China, etc., e a subsequente ofensiva 
da burguesia contra os direitos dos trabalhadores no 
mundo todo, sobretudo contra o chamado Estado 
de bem estar social.
 A URSS, com todos os seus problemas, 
representava um contrapeso e um freio às ambições 
dos países imperialistas (EUA, Inglaterra, França, 
Alemanha e Japão), que precisavam fingir-se 
preocupados com os direitos dos trabalhadores para 
que estes não voltassem seus olhos para o socialismo. 
Uma vez que esta “ameaça” não mais existe, o 
imperialismo viu-se então com as mãos livres para 
iniciar uma cruzada contra os direitos elementares 
dos trabalhadores no que ficou conhecido como 
reestruturação produtiva.
 A partir daí a maioria das categorias 
profissionais no mundo todo sofreram brutais 
ataques: desde o operariado e os setores de serviços 
até o funcionalismo público (que era o alvo principal 
dos ataques ao Estado de bem estar social). A 
precarização do trabalho foi se aprofundando ano 
após ano, com desregulamentação do mercado 
de trabalho, contratos precarizados em todos os 
setores e retirada sutil de inúmeros direitos. No 
setor metalúrgico, por exemplo, se introduziram 
novas formas de contratação que impediam acesso 
a direitos elementares, tendo reflexos nefastos 
sobre os salários: “enquanto a remuneração média 
de um empregado efetivo da GM é de R$1.935, a 
remuneração de um temporário é de R$1.200”. 
Em meados de 2003, quase a metade dos 16 
mil trabalhadores da GM estava sob regime de 

contratação instável. A ampliação desse regime de 
trabalho atingiu também os setores produtivos, de 
manutenção e montagem e, ainda, a construção 
civil.
A “flexibilização”, ou o que é mais correto, a 
retirada de direitos que foi impulsionada pelo 
mercado correspondeu ao aumento desenfreado 
da contratação emergencial no magistério público 
estadual e no serviço público em geral. No início 
dos anos 1990, a contratação “emergencial” era 
restrita e controlada, sendo suprida pela realização 
regular de concursos públicos que absorviam os 
educadores contratados (com raríssimas exceções). 
Com o passar dos anos e o aprofundamento deste 
processo de reestruturação produtiva, a contratação 
“emergencial” foi se tornando o regime preferencial 
de admissão funcional, uma vez que, além de 
ser muito mais barata, impedia o acesso ao plano 
de carreira e aos direitos básicos dos servidores 
nomeados. A partir dos anos 2000, os governos 
estaduais passaram a ser pressionados cada vez mais 
por esta lógica econômica do mercado, tornando os 
concursos cada vez mais raros, e, quando realizados, 
não nomeavam a totalidade dos aprovados, como 
supostamente manda a lei. 
Com a crise capitalista iniciada por volta de 
2008, a reestruturação produtiva atingiu o seu 
auge e transformou-se nos famigerados “Planos 
de austeridade”, de “Ajuste Fiscal”, na “Reforma 
Trabalhista” e no processo de “terceirização”, 
com consequências ainda mais nefastas sobre 
os setores precarizados. Os concursos públicos 
foram congelados e ameaçados; a contratação 
“emergencial” tende não apenas a se manter, como 
a se deteriorar, transformando-se naquilo que é 
a especialidade dos governos do PSDB: contratar 
no início do ano e demitir em dezembro, tal como 
acontece com a Categoria “O” de São Paulo.

A contratação “emergencial” a nível nacional
Adotar a contratação “emergencial” como forma 
preferencial de admissão atendia a dois objetivos 
centrais: 1) reduzir os custos com a mão-de-obra, 
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concretizando os objetivos da reestruturação 
produtiva do capitalismo no funcionalismo 
público; e 2) dividir a resistência sindical da nossa 
categoria (conhecida pelas longas greves), jogando 
nomeados contra contratados e dificultando a 
luta de resistência para os últimos, que ficam mais 
vulneráveis ao autoritarismo dos governos e da 
SEDUC, tal como atestam as demissões de ativistas 
sindicais contratados em algumas greves e a ameaça 
de demissão dos contratados pelo governo Sartori 
durante a greve de 2017. 
Todo este processo descrito aqui não é precisamente 
uma novidade para as direções sindicais e as 
correntes majoritárias do CPERS. Algumas sabem 
perfeitamente que “em 7 estados, mais da metade 
dos contratos de professores são temporários”, como 
no Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Acre, Ceará, Santa Catarina e Paraíba. Em seis, 
somam cerca de 40%. Em 2013 se estabeleceu uma 
média nacional de que “três em cada dez servidores 
nas redes estaduais são temporários”. E desde lá essa 
média não para de subir. 
Em São Paulo há cerca de 4 regimes de admissão 
no magistério estadual, sendo o mais nefasto o da 
Categoria “O”, que possui prazo determinado. Em 
Santa Catarina ocorre um “concurso público” para 
os contratados todo o início de ano, que se encerram 
compulsoriamente em dezembro. A reestruturação 
produtiva do capitalismo tende à “uberização” de 
todo o mercado de trabalho, inclusive na educação 
pública. A gravidade dessa situação não é captada 
em toda a sua profundidade pelas direções do 
CPERS e pela maior parte da nossa categoria, que 
normalmente apresentam uma política burguesa 
em relação aos contratos emergenciais. 
Em 2016 foi aprovada a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 55, a famigerada “PEC do 
fim do mundo”, que congela gastos públicos por 20 
anos. Vinculadas à PEC 55 surgiram outras PECs 
e LDOs que vieram na esteira do “Ajuste Fiscal” e 
do golpe de 2016, “legalizando” o congelamento de 
concursos e nomeações. Ou seja, apenas oficializam 
uma situação que já era quase a prática. Enquanto 
o inimigo avança a reveria de qualquer legislação, 
a burocracia sindical do CPERS reza fielmente 
a cartilha jurídica contra quase a metade de sua 
própria categoria.

A contratação “emergencial” no RS 
 No Rio Grande do Sul há uma política 

consciente de “dividir para reinar”, aplicada por 
todos os últimos governos, que usam e abusam 
desta autoridade da lei contra os contratados, 
enquanto eles próprios desrespeitam diversas leis. 
A legislação e as sentenças judiciais que proíbem 
parcelamento e atraso salarial, por exemplo, bem 
como a que institui o pagamento do Piso Nacional e 
a que o obriga a aplicação de 35% da arrecadação na 
educação pública é solenemente ignorada (dentre 
várias outras leis). Enquanto isso, “os deveres” dos 
contratados são exigidos à risca e todo o peso da 
lei é usado contra eles. Segundo uma atendente 
da SEDUC-RS os contratados só tem um direito: 
trabalhar!
 A contratação “emergencial” na nossa 
categoria, ao atingir dezenas de milhares de 
trabalhadores por muito tempo, não pode ser 
revertida integralmente a curto ou médio prazo 
através de uns poucos concursos públicos (isso o 
demonstra bem os 2 concursos públicos do governo 
Tarso, que mais serviram pra jogar nomeados contra 
contratados do que para “resolver o problema”). O 
fim da contratação pressuporia que o governo foi 
forçado a abandonar essa política. Nessas condições, 
a defesa apenas do concurso público como solução 
única para o problema é alimentar uma ilusão mágica 
e, na prática, compactuar com a continuidade da 
contratação “emergencial”. É isso que faz a direção 
do CPERS com o discurso monótono de concurso 
público, que ignora a situação dos contratados, 
nos mantendo como párias permanentes. Toda 
esta realidade abre precedentes para violar direitos 
mínimos. Inúmeros são os relatos do interior do 
Estado e de Porto Alegre em que se verificam 
o aproveitamento deste trabalho precário, que 
degenera em novas agressões psicológicas e físicas, 
assédio moral, perseguição política e pessoal e, até 
mesmo, situações que poderiam configurar trabalho 
análogo à escravidão.
 Muitos aprovados em concursos públicos 
foram coagidos a aceitar a sua admissão 
por intermédio de um contrato, fato que é 
vergonhosamente ignorado pelas direções e 
principais correntes do CPERS. A burocracia 
sindical alega que os contratados sabiam da sua 
condição precária e do seu caráter “emergencial” 
ao assumir. Essa é a lógica cínica da burguesia. Um 
trabalhador desempregado, em regra, não está em 
condições de rejeitar certas condições draconianas 
que lhe são impostas, ainda mais quando o próprio 
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contrato é omitido a quem o assina (até o início 
de 2019, ninguém ganhava cópia). Essa situação 
não impede que futuramente estes trabalhadores 
possam lutar pela melhoria dessas condições, pela 
igualdade com os demais trabalhadores e pela sua 
estabilidade; isto é, direitos mínimos que deveriam 
ser garantidos a todo trabalhador. 
Não existem contratos emergenciais, mas de longo 
prazo. Por isso, os muitos anos trabalhados na 
categoria representam um direito moral adquirido, 
que a burocracia do CPERS não reconhece ao fazer 
o jogo do governo se calando frente à remoção 
e à demissão de contratados. Ao contrário disso, 
nós defendemos que o CPERS levante a bandeira 
de nenhuma demissão de contratados, pois quem 
os colocou nessa condição foi o nosso patrão, o 
governo do Estado, e a lógica do mercado.

Aonde leva a política de exigir apenas “concurso 
público” aplicada pelas últimas direções do 
CPERS?
 As últimas experiências que tivemos com 
os concursos públicos serviram para nomear 
metade dos aprovados, mas, também, para jogar 
nomeados contra contratados, aumentando a 
divisão sindical e política da nossa categoria. Em 
2012 e 2013, o governo Tarso e a grande mídia 
procuraram iludir a população e, em especial, a 
nossa categoria, afirmando que os atuais concursos 
públicos do magistério “iriam resolver o problema 
da contratação emergencial”. Vimos exatamente o 
oposto: os concursos foram usados para dividir a 
categoria, jogando nomeados contra contratados, 
assediando moralmente estes últimos com a ameaça 
de remoção e de desemprego, criando um clima 
geral de submissão e medo. Vários colegas foram 
removidos de suas escolas arbitrariamente “segundo 
a lei” e mais de 3 mil contratados foram demitidos 
na transição do governo Tarso para o governo 
Sartori em 2014.
 Qual foi a política do CPERS frente a 
isso? Novamente a política de Pôncio Pilatos: 
lavar as mãos! A isonomia é uma palavra fora do 
seu vocabulário. Canta o seu samba de uma nota 
só: concurso público já! E o que fazer quando os 
governos conscientemente jogam uns contra os 
outros dentro da nossa própria categoria? Nossa 
resposta deve ser uma formulação política classista 
que permita, com coerência e consciência do 
todo, defender os trabalhadores contratados e, 

ao mesmo tempo, os concursos públicos, além de 
combater a reestruturação produtiva do capitalismo 
(o famigerado “Ajuste Fiscal”). A política omissa 
existente hoje no CPERS em relação aos direitos 
dos contratados é reacionária, pois defendem o 
concurso público como única solução para esse 
problema. Culpam os próprios contratados por sua 
situação e só lembram-se destes na hora do desconto 
sindical do contra cheque: a única igualdade e 
“companheirismo” que reconhecem! Uma vez 
filiados, estão largados à própria sorte ou tratados 
como “raça inferior”.
 É por isso que o Comitê Estadual dos 
educadores contratados conclama a nossa categoria 
a reforçar a luta pela sua unidade, contra o trabalho 
precário, apoiando as bandeiras de defesa dos 
contratados. Essa luta será longa e não terá apenas 
uma bandeira. Não existe uma única solução como 
quer a direção central do CPERS. As soluções 
passam por concursos públicos e também pela 
integração na categoria, com plenos direitos, dos 
atuais contratados. É uma luta ao mesmo tempo 
pela unidade de todos os trabalhadores. Qualquer 
debate fora desse eixo não está no campo classista, 
levando água ao moinho do governo e do mercado.

A falsa dicotomia entre efetivação versus concurso 
público
  A nossa categoria luta contra a meritocracia 
que os governos neoliberais querem impor visando 
a destruição dos planos de carreiras e a demissão de 
servidores. É justo lutar contra isso! Mas esta “luta” 
se perde quando percebemos que existe um certo 
desprezo pelos contratados.
A legitimação do mundo moderno como “justo” e 
“igualitário” está fundamentada na meritocracia; 
ou seja, na crença de que superarmos as barreiras 
de nascimento das sociedades antigas é possível 
pelo “esforço individual”. Assim, todos poderiam 
conquistar uma “vida digna”. A ideologia da 
meritocracia permite culpar o pobre pelo “próprio 
fracasso” e fazer com que o rico se sinta bem com a 
sua própria consciência, ocultando todo o processo 
de desigualdade e exploração. Seguindo a mesma 
lógica, pode-se culpar os contratados pela sua 
própria condição.
A defesa do mercado como regulador absolutista 
o toma por “justo” porque ele supostamente daria 
remuneração “justa”, verdadeiramente equivalente 
ao desempenho. O Estado também prega o mesmo: 
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eu faço concursos públicos abertos para todos, 
e o melhor deve vencer. Tudo isso não significa 
desconsiderar a importância dos concursos 
públicos como forma de admissão, mas sim, que 
não devemos esquecer seus problemas e suas 
limitações na hora de pensarmos a luta sindical e 
política da nossa categoria como um todo.
As direções do CPERS incentivam ocultamente 
o discurso meritocrático. E transformam este 
raciocínio raso numa nova forma de pensamento 
binário: “quem defende a efetivação dos atuais 
contratados é contra o concurso público”! Os 
defensores do concurso público seriam os justos, 
os corretos, os bons; e os defensores da efetivação 
dos contratados os maus, os diabólicos, os 
aproveitadores. No mundo não existe apenas o 
preto e o branco, mas uma infinidade de cores. 
Defender os direitos e as condições de trabalho 
de sua própria categoria é um dever de qualquer 
sindicato, renegado pelo CPERS, que se baseia 
numa visão meritocrática rasa de grande parte 
da nossa categoria, que se sente ofendida na sua 
“legitimação” do concurso público, sem considerar 
que se trata de uma política consciente de governos 
neoliberais que precisa ser combatida também 
conscientemente. Com o enfraquecimento da luta 
sindical todos perdem.
 Apesar de regimes de trabalhos diferentes 
e da forma de admissão, nomeados e contratados 
estão no mesmo barco: os segundos têm os 
mesmos deveres, mas não os mesmos direitos. 
Vemos seguidamente o caos nas escolas, com 
demissões e remoções de educadores, enquanto a 
direção do CPERS nada faz e naturaliza demissões. 
Quando elaboramos a bandeira da efetivação dos 
educadores contratados, por exemplo, foi baseado 
nesta necessidade de solidariedade de classe 
visando a unidade sindical da base. Porém, ainda 
que alguns setores de nossa categoria tenham se 
oposto a ela por razões rebaixadas, nada classistas, 
também vemos e sentimos uma resistência 
inaceitável por parte de correntes sindicais 
do CPERS, sejam da direção ou da oposição; 
inclusive correntes que se dizem “socialistas”. Que 
espécie de “socialismo” podem defender se não 
são capazes de lutar pela igualdade de condições 
de trabalho entre uma mesma categoria? Para 
elas, os mecanismos legalistas do Estado burguês 
estão acima da luta concreta e da solidariedade 
de classe. Se o socialismo não está previsto na 

Constituição, como podem lutar por ele?

Por uma política classista para o CPERS 
combater a precarização do trabalho: pela 
efetivação dos atuais educadores contratados!
 Frente à política de efetivação, refletindo 
esta falta de consciência de classe, muitas vozes 
(sobretudo na direção central) argumentam que 
“ser a favor da efetivação dos atuais contratados 
significa a desmoralização do concurso público e 
do Plano de Carreira”. 
Já afirmamos em inúmeros textos e discursos 
que não se trata de tornar a efetivação a forma 
preferencial de ingresso no magistério público. Pelo 
contrário. Defendemos a efetivação e a extensão 
do Plano de Carreira apenas aos contratados que 
já estão trabalhando no Estado e que já cumprem 
os mesmos deveres, mas que não possuem os 
mesmos direitos. Trata-se, justamente, de ter 
uma política para desestimular as contratações 
“emergenciais” futuras (que se tornaram 
permanentes) e, principalmente, de combater 
a destruição neoliberal dos serviços públicos. 
Para os futuros educadores o ingresso deverá se 
dar prioritariamente por concurso público, sem 
nenhuma concessão aos contratos “emergenciais”. 
Isto é a única forma coerente de defender os 
concursos públicos e os atuais educadores 
contratados, evitando que o governo utilize os 
concursos como forma de dividir nossa categoria 
jogando uns contra os outros. Delineamos uma 
política para enfrentar esta realidade, ao contrário 
das correntes burocráticas e legalistas-burguesas 
do CPERS, que empenham-se em criar “soluções” 
estéreis que apenas dão margem para os governos 
massacrarem os contratados.
        Outras correntes sindicais tentam “inovar” 
quando propõem que “os contratados devem ter 
direito à CLT” (hoje já praticamente destruída 
pela Reforma Trabalhista). Esta proposta apenas 
oficializa a divisão da categoria e acelera o fim 
dos Planos de Carreiras, pois isto significa a 
legalização de dois regimes de trabalho para uma 
mesma categoria: os nomeados, regidos pelo 
Plano de Carreira, e os contratados, que seriam 
regidos pela CLT. Isto sim é a “desmoralização 
do Plano de Carreira” e, também, aquilo que os 
governantes mais querem, a exemplo do que 
ocorre em São Paulo, onde impera 4 tipos de 
vínculos empregatícios.
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       Nesse sentido, a defesa dos Planos de 
Carreiras passa pela luta em defesa da inclusão dos 
contratados nos planos de carreiras. Um só regime 
de trabalho para uma só categoria! Insistiremos 
nesta questão em razão das diversas distorções 
conscientes feitas sobre a nossa proposta. Aqui 
cabe um paralelo com a política do CPERS de 
inclusão dos funcionários de escola no Plano de 
Carreira (o que temos acordo). Se a direção central 
apoia a justa extensão do Plano de Carreira aos 
funcionários, porque se opõem a estendê-lo a 
todos os atuais contratados?
       A defesa por parte da direção central e demais 
correntes do CPERS do concurso público como 
solução única para o problema tem servido, na 
prática, para compactuar com a continuidade da 
contratação e excluído a única saída classista para 
o problema dos contratados (a efetivação). Frente 
à sangria desatada das contratações “emergenciais” 
o CPERS e nenhuma de suas correntes nunca 
propuseram luta alguma (como um ato público 
em frente à SEDUC, por exemplo) ou sequer as 
denunciaram no momento em que ocorriam.
        A real defesa do concurso público passa, 
atualmente, por lutar e denunciar qualquer 
tentativa da SEDUC em contratar mais educadores 
“emergencialmente” e, também, por fiscalizar 
a realização dos concursos públicos: cobrar a 
divulgação do gabarito, acompanhar a “correção”, 
questionar irregularidades, etc. Não agindo deste 
modo, a defesa do concurso público é só uma 
retórica vazia para se contrapor à nossa palavra 
de ordem, pois de concreto não fiscaliza e nem 
atua no sentido de enfrentar as ilegalidades e 
irregularidades praticadas pelos governos e pela 
SEDUC.

***
Outros companheiros e colegas do chão de escola 
afirmam, erroneamente, que “não podemos 
defender a efetivação dos contratados porque isso 
vai contra a Constituição”, como se a luta sindical 
devesse se resumir apenas ao que é aceitável para 
as leis dos governos e dos patrões, ignorando toda 
a conjuntura e a nossa realidade cotidiana.
       Este argumento esquece o papel que um 
sindicato tem de defender os seus trabalhadores 
levantando bandeiras novas que possam, por 
ventura, questionar a legislação vigente, inclusive 
a Constituição. Por acaso os governos cumprem 
integralmente a Constituição? Eles cumpriram 

a Constituição quando introduziram a contratação 
emergencial em massa e por décadas no serviço 
público? E o que dizer de inúmeros colegas que foram 
aprovados no concurso de Yeda e Tarso, mas que não 
foram nomeados? Por que se opõe a efetivação destes 
também? Não reconhecem a legitimidade destas 
efetivações apenas porque o concurso foi cancelado? 
Na prática, reforçam a política ilegal do governo de 
precarização do trabalho.
       Nenhuma destas correntes entra no mérito da nossa 
argumentação para se opor à efetivação. Pelo contrário, 
procuram distorcer o que falamos ou, simplesmente, 
ignoram a monstruosa realidade descrita até aqui. Cabe 
relembrar a eles que, a mesma Constituição que usam 
contra a luta pela efetivação dos contratados, afirma em 
seu artigo 7: “São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: XXXIV – igualdade de direitos entre 
o trabalhador com vínculo empregatício permanente 
e o trabalhador avulso”. A direção central e os setores 
atrasados de nosso sindicato relembram a Constituição 
apenas contra os trabalhadores. Nós a relembramos a 
favor deles. Qual destas duas constituições o CPERS 
fará valer?
Não compreender toda esta conjuntura, reduzindo-a 
a uma política oportunista dentro da ordem legal 
(exigindo apenas concurso público) é não querer mudar 
esta realidade. Ao contrário: trata-se de uma perigosa 
adaptação a ela. A maioria das correntes sindicais do 
CPERS, para fazer proselitismo com os contratados, 
vacila entre esta política burguesa apresentada pela 
burocracia sindical e uma política classista pra enfrentar 
a precarização. Relembramos que na luta de classes não 
é possível “acender uma vela pra cada santo”. É preciso 
coerência e firmeza.
O CPERS sabe que é direito de qualquer trabalhador no 
suposto Estado democrático de direito lutar por qualquer 
bandeira política que julgue justa. Ninguém pode ser 
tolhido do direito de reivindicar, já que este direito está 
previsto na mesma Constituição que supostamente 
reivindica. Além do mais, a juíza do trabalho presente 
na Audiência Pública dos Educadores Contratados na 
Assembleia Legislativa do RS, realizada no dia 11 de 
dezembro de 2017, reconheceu perante mais de 300 
educadores (incluindo a direção central do CPERS), 
que o vínculo “emergencial” já está descaracterizado, 
o que abre várias brechas para a efetivação e outras 
reivindicações de direitos mínimos. 
Há muito tempo que a questão dos contratados 
transcendeu o campo jurídico e se tornou uma questão 
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política. É preciso sair do palavrório jurídico e 
entrar no campo da denúncia e da agitação política, 
sem o quê, nenhum direito pode ser conquistado 
ou ampliado. Assim, pode-se notar claramente 
que a bandeira única de concurso público e a 
“explicação” de “violação da Constituição” por 
parte da direção central do CPERS e das demais 
correntes sindicais, usada quase como uma 
fatalidade divina, não passa de uma opção política 
de deixar os trabalhadores mais precarizados de sua 
própria categoria desassistidos e desamparados, 
sem nenhuma bandeira de luta.
Admitir isso não nos torna cegos sobre as 
dificuldades jurídicas de todo o processo, mas 
estamos convictos da justeza da posição de 
efetivação e, enquanto tal, dispostos a lutar por 
todos os meios e a debater com qualquer ator social 
que esteja disposto honestamente a concretizá-la. 
Pensamos um formato para a efetivação que pode 
e deve ser aperfeiçoado ao longo dos debates e 
das polêmicas honestas: efetivação para todos os 
atuais contratados com mais de 3 anos de efetivo 
exercício (mesmo tempo do estágio probatório). 
Aos educadores nesta condição, sem terem 
concluído a graduação, se dá o tempo necessário 
à conclusão do curso para que ocorra a efetivação.
Mesmo havendo problemas iniciais nesta 
formulação, estamos abertos a debater e melhorar 
a forma reivindicatória desta bandeira com todos 
os ativistas sindicais e sociais bem intencionados e 
com consciência de classe; estejam eles dentro ou 
fora do CPERS.

***
 Sabemos também que a efetivação não 
deve ser a única bandeira de luta dos contratados. 
Existem tantas outras reivindicações intermediárias 
que precisam ser levantadas e debatidas seriamente 
nos seus momentos determinados que prepararão 
a efetivação. Cabe destacar a luta pela equidade 
de direitos, pela punição ao assédio moral aos 
contratados, contra a remoção arbitrária de 
escolas, contra a demissão de contratados em 
licença-saúde e, sobretudo, contra os contratos 
por tempo fechado e a demissão, uma vez que 
esta representa apenas a utilização descartável da 
mão-de-obra que acontece, repetimos, não por 
iniciativa dos educadores contratados, mas dos 
governos e do mercado, que tem preferência por 
este tipo de regime de trabalho.
 Defendemos um CPERS que acolha 

as demandas dos educadores contratados, que 
negocie remoções e demissões; que trabalhe em 
cada momento com as palavras de ordem mais 
condizentes com a conjuntura, mas sempre tendo 
no horizonte uma perspectiva classista.

***
 Compreendemos que a luta dos educadores 
contratados dentro do CPERS representa o 
legítimo descontentamento contra condições 
precarizadas de trabalho que traduzem a visível 
decadência do capitalismo. A adesão do CPERS a 
esta luta representa um passo importantíssimo na 
readequação do nosso sindicato aos tempos atuais 
e a luta concreta contra a precarização do trabalho. 
A era do “trenzinho da alegria” da ditadura militar 
ficou para trás há muito tempo. 
Vivemos o período dos “ajustes fiscais”, da retirada 
de direitos, da destruição do Estado de bem estar 
social, da reestruturação produtiva do capitalismo. 
Quem não entendeu isso não entendeu nada e, 
portanto, não está apto para opinar sobre esta 
polêmica acerca da precarização do trabalho 
na nossa categoria, expresso através da política 
permanente de contratação “emergencial”. 
Enquanto os educadores contratados não tiverem 
bandeiras próprias em sua defesa e reconhecimento, 
bem como forem destratados por governos e 
direções sindicais, estaremos fadados à divisão 
sindical, ao enfraquecimento da luta e submetidos 
a uma consciência patronal, totalmente alheia aos 
nossos interesses de classe.

Assinam esta tese:
Nome e tempo de contrato “emergencial”:
1. Fábio André Pereira - 9 anos
2. Gilma Soares - 10 anos
3. Ilda Marques de Freitas - 10 anos
4. Lucas Berton - 10 anos
5. Nara Nair Carvalho - 15 anos
6. Luciana Santana - 8 anos
7. Alessandro Santos - 13 anos
8. Naiara Silveira – 8 anos
9. Alamara Unters Rodrigues - contrato fechado 
(10/04/ 2019 a 20/12/2019)
10. Allysson Arthur Roque dos Santos - 10 anos
11. Alonir Jorge Santanna Junior - 1,5 ano
12. Ana Gonzalez - 11 anos
13. Ana Luiza Guterres Velasquez - 8 anos
14. Ana Maria Rodrigues Velasque - 7 anos
15. Ana Paula Hamermuller da Silva - 10 anos
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16. Andréa Lazaro - 11 anos
17. Andréa Navarro - 9 anos
18. Angélica Mattos de Oliveira - 9 anos
19. Carine Muraro Berti - 5 anos
20. Carla Ediane Guedes Vargas Romano - 10 anos
21. Carla Gonçalves - 5 anos
22. Carla Shaiane Soares Quadros - 9 anos
23. Caroline Seixas de Almeida - 8 anos
24. Cibele Opitz - 13 anos
25. Clarice Job Nunes Bastos - 1,5 ano
26. Cláudia Bettio Ludwig Barth - 11 anos
27. Cristina Dewes Chassot - 5 anos
28. Daiana da Silva - 12 anos
29. Debora Barbosa Flores - 7 anos
30. Deborah Feijó da Fonseca - 7 anos, efetiva
31. Deise Caroline de Amorim - 14 anos
32. Deives Jurandir Rocha da Rocha - 12 anos
33. Denise Pizoni Cardoso da Silva - 9 anos
34. Ederson Alex Fernandes Rocha - 15 anos
35. Eduardo Martins da Costa - 10 anos
36. Elenice Moreira Vargas - 10 anos
37. Eliana Pires da Cunha - 10 anos
38. Eliane Carmanim Lima - 1 ano
39. Eliane Teixeira - 8 anos
40. Elsa Cristina Gama Garcia - 15 anos
41. Eva Paula Ribeiro de Carvalho - 8 anos
42. Fernando Dutra Júnior - 4 anos
43. Gislaine Marques Santos - 9 anos
44. Guilherme Santos de Castro - 10 anos
45. Helen Lopes Amaro - 21 anos
46. Inail Barbosa da Silva - 2 anos
47. Janaina Souza Geyer - 9 anos
48. Janice Perez Avena - 8 anos
49. João Paulo Stadikovski dos Santos - contrato 
fechado (05/06 a 23/12/19)
50. Jonas Cordeiro - 16 anos
51. Josué de Oliveira - 3 anos
52. Júlia Maria Lima da Silva - 10 anos
53. Julio Cesar Pires dos Anjos - 08 anos
54. Karen Cris Sartori Frederico - 10 anos
55. Karine Gomes - 10 anos
56. Karla Ramires - 7,5 anos
57. Kátia Simone Alto de Mattos - 14 anos
58. Katiana Pinto dos Santos - 32 anos, efetiva
59. Katiúsce Rodrigues da Luz - 1 ano
60. Letícia Lara dos Santos - 10 anos
61. Letícia Neumann - 10 anos
62. Lisandra Coromaldi - 18 anos
63. Luciana Nunes - 7 anos
64. Luciani dos Santos Ramires - 6 anos

65. Luís Eduardo Rodrigues – 5 anos
66. Luiz Gustavo Salles - 8 anos
67. Maicon Teixeira Viana – 4 anos
68. Mainara Maciel Rodrigues Carvalho - 3 anos
69. Mara Pereira - 10 anos
70. Marcelo Borges da Silva - 3,5 anos
71. Márcia Denise Salomoni - 9 anos
72. Marcia Quadros - 21 anos
73. Marco André Prates Garcia - 20 anos
74. Maria Berenice Lorenzen Moraes - 19 anos
75. Maria José Oliveira de Andrade - 10 anos
76. Marina Lima Porto - 15 anos
77. Marisa Fernanda da Silva - 15 anos
78. Marta Giani Batista Duarte - 7 anos
79. Meire Deloair Bergara Barreto - 21 anos
80. Michele Machado Pires - 14 anos
81. Neli Scisleski - 14 anos
82. Neli Weber - 10 anos
83. Nely Terezinha Ladeira - 9 anos
84. Paulo Moacir da Silva Jr. - 21 anos
85. Paulo Sérgio Batista - 11 anos
86. Renata B. Borges Fortes - 10 anos
87. Renata Sanna Jorge - 9 anos
88. Rosângela La Regina Liesenfeld - 7 anos
89. Roselaine Teixeira dos Santos Paula - 9 anos
90. Roseli Fernandes da Silveira - 21 anos
91. Rosimeri Martins Oliveira Valença - 4 anos
92. Rosemeri Ziero - 13 anos
93. Salete Marlene Garcia dos Santos - 18 anos
94. Sandra Sartori Pereira - 7 anos
95. Saul da Silva Nunes - 8 anos
96. Silvia Acosta Gularte - 5 anos
97. Silvana Pedroso da Rocha - 9 anos
98. Sônia Maria Zanette Dos Santos - 7,5 anos
99. Tatiana Garcia Flores - 2 anos
100. Tatiane Mendes - 10 anos
101. Vanessa Vallados Andriotti - 10 anos
102. Viviane Roduit de Souza - 7,5 anos
Comitê Estadual dos educadores contratados
Grupo de WhatsApp Contratados Pela Efetivação

Citações
1 FRANCA, Gilberto Cunha. O Trabalho no espaço da 
fábrica, um estudo da General Motors em São José dos 
Campos (SP). Editora
Expressão Popular, São Paulo, 2007.
2 Idem.
3 Caderno de teses do VIII Congresso Estadual do 
CPERS, página 113 (com dados de 2013).
4 Idem.
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1. CONJUNTURA

Internacional

 Um elemento imprimiu uma nova marca 
ao regime global e orienta a atual etapa capitalista: 
o capital financeiro está comandando a busca 
de acumulação. Ou seja, a economia do século 
21 encontra-se hegemonizada por operações 
financeiras em larga escala - o denominado capital 
improdutivo -, e seus efeitos já são claros, enraizados 
e sentidos. 
Com o final do sistema Breton Woods, estabelecendo-
se taxas de câmbio flutuantes, surge a especulação 
massiva que hegemoniza o capitalismo, colocando 
num segundo plano o capital produtivo. Assim, 
numa economia sem controle estatal, o valor do 
câmbio fixo perde espaço para o capital improdutivo 
orientado por juros e que se movimenta sem freios 
por todo o planeta. 
Ou seja, a força do Estado se mostra agora pujante às 
necessidades da classe dominante ao se abster, cada 
vez mais, das negociações Capital/Trabalho quando 
desregulamenta e rebaixa o valor do segundo em 
favor do primeiro. A deterioração salarial e as 
dificuldades sociais sentidas pelos trabalhadores/as 
do século 21 se alargam e se aprofundam. Sublinha-
se: o enfraquecimento das organizações sindicais 
é um dos objetivos fundadores dessa prática e já 
angariou um estimável índice de sucesso. Guiado 
pela lógica acumulativa do capital especulativo, 
o Estado, ao mesmo tempo em que se encarrega 
de resguardá-la e promovê-la, perde autonomia 
administrativa e diminui seu poder de barganha 
com os trabalhadores/as. Compõe-se, assim, um 
contexto de retirada de direitos e sucateamento do 
patrimônio público no qual o liberalismo faz o seu 
poder de mando prevalecer. Sob essa ótica, a crítica 
“quanto mais liberal, mais autoritário” se consolida 
com a gradativa supressão dos direitos universais do 
Trabalho.
O que temos hoje é um grande paradoxo: as imensas 
empresas financeiras que vivem do/pelo/para o 

mercado e propagandeiam os seus benefícios, estão, 
na verdade, acima desse mesmo mercado, já que 
pelo seu gigantismo econômico, maior que o PIB 
de muitos países, têm acesso a fontes privilegiadas 
de informação, bem como o poder de criar, através 
das corporações midiáticas, a legitimação de seus 
interesses e, assim, eleger e depor governos. E aqui 
aparece uma medida que se, sob a ótica do Capital, 
intenciona contornar a crise; por outro, a agrava. 
Diz respeito ao financiamento de políticos em prol 
da obtenção de isenções fiscais para as grandes 
empresas que bancaram suas eleições, o que redunda 
também na dívida pública. O exemplo brasileiro é 
trágico, já que o Estado, além das isenções fiscais, não 
onera as vultosas fortunas e o lucro dessas empresas, 
mas sim o consumidor através de impostos sobre 
o consumo direto, acarretando concentração de 
renda e riqueza. A derivação dessa prática é o 
endividamento do Estado, pois tais medidas acabam 
por desequilibrar a receita e o obrigam a recorrer 
a entidades como o Banco Mundial. A venda e 
o sucateamento do patrimônio público, além da 
estagnação dos salários da maioria dos servidores 
públicos (entre as exceções estão evidentemente 
o judiciário), visam a pagar a dívida pública. Em 
síntese, isso significa apropriação do Trabalho 
através da agiotagem, se configurando em mais 
um braço de extração da mais-valia e de passagem 
dos bens e recursos públicos para os financistas.  
Privatizar, outra face não democrática dessa lógica, 
exclui grande parte da população da riqueza social 
produzida por todos/as e, ao se apropriar do que é 
público, objetiva desafogar o Capital estagnado. O 
que foi privatizado, enfim, se torna mais um item da 
mercantilização de todas as esferas da vida. 
O que se entende por democracia hoje está 
nas mãos de 16 grupos que controlam quase a 
totalidade de commodites do planeta, de oito 
famílias que abocanham um patrimônio igual ao 
da metade mais pobre da população mundial, do 
1% mais rico que domina mais da metade riqueza 
mundial, ou seja, possuem mais patrimônio que os 
99% restantes. São conglomerados que no conjunto 
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lidam com aproximadamente 50 trilhões de dólares, 
o que soma todas as dívidas públicas e 3/4 do PIB 
mundial. Desse modo, o Capital enreda-se em suas 
próprias tentativas de acumulação ao não taxar 
grandes fortunas, lucros e transações especulativas 
e direcionar os custos da crise para o Estado, 
retirando-lhe, todavia, a efetiva autonomia para 
geri-la. 
Todos esses aspectos perversos se desdobram na 
ascensão de grupos e partidos de extrema-direita - e 
o que é pior: na criação de um senso comum cada vez 
mais desesperado e encantado por soluções violentas 
e autoritárias de perfil fascista.  Em contrapartida, 
considerando o ano de 2018 e o segundo semestre 
de 2019, houve um grande aumento das lutas 
populares e da classe trabalhadora. Na América 
Latina, os casos da Nicarágua, Haiti, Costa Rica e 
Argentina devem ser sublinhados. A Argentina de 
Macri - que aplica as mesmas medidas liberais que 
Bolsonaro procura impor ao Brasil -, foi palco de uma 
grande greve geral e de uma massiva mobilização 
pelo direito ao aborto. Também em outros países, 
a rebelião das mulheres se destacou com grandes 
mobilizações, como no Estado Espanhol, Turquia, 
México, Chile e Estados Unidos. Nesse mesmo país, 
houve uma grande onda de greves de professores que 
abarcou a Virginia Ocidental, Kentucky, Oklahoma, 
Arizona e Carolina do Norte; na Europa os coletes 
amarelos franceses apresentaram um caráter 
popular e contestatório ao governo de Macron e 
na Grécia aconteceram manifestações grevistas de 
trabalhadores do setor privado e público; na África, 
destacaram-se as insurgências no Sudão, Tunísia 
e Argélia; e no Brasil, a greve geral de 14 de junho 
e as paralisações, em defesa da educação pública, 
também foram significativas e demonstram que a 
classe trabalhadora continua lutando. 
Já que o capital financeiro nada produz, transforma-
se num imenso peso social desconectado das 
relações produtivas e afastado do mundo real e de sua 
imensidão de misérias, desigualdades e violências. 
Mais, concentrando poder e riqueza numa escala 
assustadora que tem destruído o meio ambiente 
como nunca se viu antes e, ainda, empurrando 
enormes contingentes de despossuídos para as zonas 
mais ricas do planeta. São as imigrações forçadas em 
busca de alguma fatia da riqueza extraída de suas 
nações, afetadas também por guerras e necessidades 
materiais de todo o tipo.  
Enfim, e será como sempre foi: a luta unida, 

consciente, internacional e incansável dos 
trabalhadores/as é o elemento-chave para reverter 
o atual quadro político-econômico e implementar 
novas relações sociais, efetivamente fraternas e 
livres.

Nacional

A vitória de Bolsonaro e da ultradireita liberal coloca 
novos desafios para as lutas da classe trabalhadora 
brasileira. Em meio a uma das maiores crises 
política, social e econômica da história, a eleição de 
Jair Bolsonaro (PSL), como Presidente da República 
impõe uma mudança na conjuntura e exige que 
estejamos preparados para enfrentar um governo 
de ultradireita liberal, em aliança com setores das 
Forças Armadas e os partidos de direita com assento 
no Congresso que representam os latifundiários, 
os grandes empresários, setores industriais, que 
pregam abertamente a defesa da ditadura militar, 
seus métodos de tortura e que ainda fazem apologia 
às ideologias de perseguição aos “comunistas”, 
incentivando o racismo, machismo, LGBTfobia, 
xenofobia e toda forma de discriminação e opressão.
O governo Bolsonaro, conforme prevíamos, depois 
de desferir inúmeros ataques a setores importantes 
da nossa classe (via decretos, medidas provisórias 
e nomeações), apresentou seu projeto de Reforma 
da Previdência. Destacamos a importância 
que, na mesma data em que esta proposta foi 
entregue ao Congresso Nacional, cerca de cinco 
mil trabalhadores, convocados por oito centrais 
sindicais de nosso país, realizaram a “Assembleia 
Nacional da Classe trabalhadora contra a Reforma 
da Previdência e em defesa da Aposentadoria”. Esse 
evento unitário das centrais, agrupando as entidades 
do conjunto da classe trabalhadora, mostrou-se 
como um importante contraponto aos ataques do 
governo.
Há uma crise nas instituições, refletida nos 
escândalos de corrupção, nas demissões e trocas 
constantes de ministros e funcionários de altos 
cargos, nas disputas entre o governo e o parlamento 
e no escândalo com o principal Ministro do 
governo, Sérgio Moro, desmascarando a justiça 
como um poder seletivo que atua fraudulentamente 
para beneficiar setores políticos e a classe social que 
os financia. A Intercept, através das suas denúncias 
(que não são, por si só, evidências da inocência de 
Lula), desnuda o que já dizíamos sobre o papel da 
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justiça burguesa, que se movimenta de acordo com 
seus interesses.
A aposta do Centrão (uma das faces da direita, 
que historicamente tem se colocado como inimiga 
da classe trabalhadora), com o protagonismo de 
Rodrigo Maia, busca unificar os diferentes setores 
da burguesia através de um projeto de Reforma da 
Previdência, apelando à “velha política” de compra 
de votos de parlamentares, e foi um passo para 
estabilizar o regime, preparando o processo de 
eleições municipais.
Não é pequeno o fato do governo ter conseguido 
uma grande maioria no Congresso para aprovar a 
Reforma da Previdência, principalmente em uma 
conjuntura de ascenso da luta. Isto é um sinal de 
que os deputados estão dispostos a se vender e 
continuam apostando no governo de Bolsonaro 
como representante da burguesia.
A aprovação da reforma foi possível pela traição 
das principais centrais sindicais, que após a greve 
geral de 14 de junho sentaram para negociar 
com Maia e o Parlamento e não marcaram uma 
grande convocatória de luta, deixando a classe 
trabalhadora à mercê de uma negociação, que com 
certeza romperia com o princípio de que “direitos 
conquistados não se negociam”. Outra prova 
concreta desta traição foi o movimento que os 
governadores do PT e PCdoB fizeram para negociar 
com o governo a obrigatoriedade de aplicarem a 
Reforma da Previdência nos Estados.
No entanto, a aprovação da reforma não significará 
a solução da profunda crise econômica que vive o 
país. O crescimento é menor do que o esperado e 
a economia caminha para recessão, com maior 
desemprego, aumento de terceirização de serviços, 
fechamento de fábricas e arrocho salarial. A saída 
para a crise é suspender o pagamento da dívida 
pública, que é ilegal e nunca foi auditada, além de 
consumir a metade do orçamento federal.
É possível derrotar a Reforma da Previdência no 
Senado. Para isso, é decisivo que se comecem a 
preparar as condições para a realização de uma 
segunda Greve Geral em nosso país e seguir 
militando pela efetivação da mais ampla unidade de 
ação com este fim.  É necessário combater qualquer 
iniciativa de negociação ou acordo em torno do 
projeto do governo, que representará uma traição a 
classe trabalhadora.
Precisamos seguir apostando na disposição de luta de 
nossa classe para defender nossos direitos políticos, 

sociais, trabalhistas e também democráticos. 
Devemos, no entanto, encarar o fato de que a 
maioria de nossa classe que foi às urnas votou em 
Bolsonaro e, inclusive, esse fenômeno teve muito 
peso na classe operária e na nossa categoria, que na 
nossa avaliação, depositou seu voto de protesto em 
Bolsonaro por se sentir traída pelos governos do PT, 
que além de ter feito uma Reforma da Previdência, 
criou a Lei de Falências (que prioriza o pagamento 
para o setor financeiro em detrimento dos direitos 
trabalhistas), a Lei Antiterrorismo (que abriu a 
caçada protofascista aos movimentos sociais), fez 
cortes na educação pública, investindo na educação 
privada e ainda caiu no método mais antigo da 
direita (que é a corrupção). É preciso perceber a 
ligação entre os fatos para que jamais se repitam. 
Será necessário um persistente trabalho de 
conscientização para trazer de volta às fileiras 
de lutas essa parcela da classe trabalhadora que, 
de forma equivocada, votou em Bolsonaro para 
expressar sua indignação com as políticas oriundas 
da conciliação de classe do PT com a direita. Uma 
aliança que resultou no impeachment da Presidente 
Dilma, que na nossa avaliação, foi uma traição entre 
parceiros de um mesmo governo na luta pelo poder. 
A classe trabalhadora não está derrotada. Se é 
verdade que o governo de Bolsonaro chegou 
impondo o medo, também é verdade que ninguém 
imaginava que, em seis meses de governo, teríamos 
um dos maiores 8 de março, que a luta dos indígenas 
protagonizaria o início de uma grande jornada de 
lutas, que a classe trabalhadora teria feito uma 
greve geral, que a educação faria uma grande greve 
nacional – o tsunami da educação, que as Centrais 
se unificariam e que os estudantes voltariam às ruas 
com tanta força. A tarefa prioritária que se coloca é a 
luta pela construção da segunda Greve Geral contra 
a Reforma da Previdência, único instrumento que 
pode tornar possível a derrota do governo no Senado 
e sua medida de destruição das aposentadorias.

Estadual

O governo de Eduardo Leite se alinha ao que está 
ocorrendo no Brasil e no mundo. Ou seja, busca 
compensar as taxas decrescentes de acumulação 
mundial de capital retirando direitos, vendendo 
e depreciando o patrimônio público e pagando 
miseravelmente a grande maioria dos funcionários 
do Estado, inclusive não recompondo as perdas 
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inflacionárias. Leite e sua cúpula administram sem 
pudores para a burguesia gaúcha isentando-a de 
tributos e não cobrando inadimplências. Por outro 
lado, preserva o ICMS elevado, decretado por seu 
antecessor, o que faz aumentar o imposto sobre as 
mercadorias e, consequentemente, o preço final das 
mesmas. Resultado: os/as trabalhadores/as, através 
do consumo direto, arcam com o rombo aberto nas 
contas do Estado não pagas pela burguesia brasileira 
e internacional, como é o caso General Motors 
instalada em Gravataí. E o que é ainda pior: também 
conserva intactas as ligações com as casas financeiras 
internacionais na busca de verbas liberadas com 
juros altos e assim aperta, cada vez mais, os laços de 
dependência às cruéis políticas econômicas ditadas 
pelo capital financeiro estrangeiro. 
Além disso, em virtude da aprovação pelo 
Legislativo, o governador sancionou os projetos de 
lei que autorizam a privatização das companhias 
Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Rio-grandense 
de Mineração (CRM) e de Gás do Rio Grande do 
Sul (Sulgás), o que afetará a vida de cerca de 3,7 mil 
servidores. Todas, por sinal, são empresas estatais 
lucrativas e basilares para a autonomia econômica 
do Estado gaúcho. Convém igualmente registrar a 
truculência das forças de repressão do governo Leite 
que, sem qualquer advertência ou negociação, no 
dia 14 de junho (quando da greve geral), lançaram 
bombas e jatos d´água, atropelaram com cavalos, 
perseguiram e atiraram balas de borracha contra os/
as trabalhadores/as que se manifestavam. Prática que 
resume o governo estadual, pois o seu liberalismo 
somente pode se manter através do autoritarismo e 
da força bruta. Convém destacar que a truculência 
autorizada por Leite foi mais intensa que a média 
nacional. O rechaço de Leite em não fazer uma 
consulta popular sobre a venda das estatais gaúchas 
é outro exemplo de seu desprezo à voz do povo e às 
liberdades democráticas.
Por sua vez, os servidores do Rio Grande do Sul têm 
sentido duramente tais ataques: há, inclusive, relatos 
de suicídios de professores. Tragédias essas que são 
consequência também da nefasta união entre Leite 
e a classe dominante gaúcha que financiou sua 
campanha. Isto é, com os salários baixos, estagnados, 
pagos atrasados e parcelados, bem como em seu 
quinto ano sem reposição inflacionária, quem se 
beneficia é a burguesia comercial que lucra com os 
juros das contas atrasadas - a rede de supermercados 
Zaffari, um império da rede varejista gaúcha, é um 

exemplo. 
Quanto à educação, há diversos pontos que merecem 
críticas: o regime de contrato de educadores com 
prazo definido para começar e terminar (sem 
trabalho nos meses de janeiro e fevereiro), a demissão 
de grávidas e trabalhadores/as em tratamento de 
saúde (há casos de educadores/as com câncer que, 
para não perder o emprego, mesmo realizando 
sessões de radioterapia, continuam trabalhando). 
Tais exemplos expõem que o regime de terceirização 
chegou ao magistério. Aliado a isso, o fechamento 
de turmas; a falta de professores, funcionários e de 
concursos; bem como a precariedade das escolas, 
demonstram o descaso do Governo Leite com a 
educação. Perpassando todas essas questões agrega-
se outra: a ideologia e a parcialidade da Escola 
sem Partido que - na verdade intenciona censurar 
as liberdades democráticas e o ensino plural - está 
baseada em critérios não científicos e, portanto, 
não pedagógicos. O que, evidentemente, significa a 
pretensão de retirar o papel social transformador e 
autônomo da Escola.
Esse sucateamento material e dos recursos humanos 
é proposital e objetiva, em última instância, o 
fechamento de escolas e dos centros de saúde 
públicos, pois os terrenos onde se encontram 
valem verdadeiras fortunas e interessam às grandes 
empreiteiras imobiliárias. O grupo RBS, por 
exemplo, apoiador do atual governo, é dono de uma 
das maiores construtoras do Estado – a Maiojama.  
Em suma, no Rio Grande do Sul governa-se com o 
capital e pelo capital, sem meias palavras e bem de 
acordo com as necessidades atuais do capitalismo. 
E, segundo essa lógica, não há critério ético e moral 
ou qualquer obstáculo que possa frear a sanha de 
transformar absolutamente tudo em mercadoria.  
No que se refere à capital gaúcha, vale lembrar 
que já é notório o tratamento dado por Nelson 
Marchezan aos servidores que, aliás, percorre a 
mesma linha de ação de Leite e Bolsonaro quanto 
ao desrespeito e depreciação do que é público e 
o privilégio aos grandes empresários. Portanto, 
nas esferas municipal, estadual e federal não 
existem, infelizmente, ilusões ou qualquer tipo 
de perspectivas positivas. A classe trabalhadora, 
na presente conjuntura, luta para manter as suas 
conquistas históricas. Eduardo Leite, portanto, dá 
continuidade ao governo de José Ivo Sartori.
Enfim, nossa luta e diretrizes se apoiam numa 
educação pública, transformadora, de qualidade e 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

48 | CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS

laica. Reconhecendo o papel fundamental da Escola 
na construção de uma sociedade na qual o trabalho, 
e não a mercadoria, seja o valor que a legitime e 
oriente.

2. BALANÇO DO CPERS

O governador José Ivo Sartori foi recebido em clima 
muito amistoso, pela Direção Central, na sede 
do sindicato, no início de seu mandato. A direção 
defendeu o discurso do diálogo e não radicalização 
durante todo o mandato. As poucas campanhas 
de mídia que foram realizadas, não expuseram a 
situação caótica, de sucateamento da escola pública 
e miséria dos professores e funcionários de escola. 
No IX congresso, votamos o FORA SARTORI de 
forma unânime, proposta que partiu da oposição. 
A Direção Central, que negou o chamado do Fora 
Sartori por muito tempo, precisou votar junto com a 
oposição, para não ser derrotada no congresso, mas, 
infelizmente, não fez uma campanha consequente 
contra o governador.
A fatídica Assembleia Geral de 11 de setembro 
de 2015, no Pepsi On Stage, está na memória dos 
educadores, quando a maioria da assembleia 
votou pela continuidade da greve, mas, de forma 
burocrática, a direção encerrou a greve, negando-se 
a fazer a contagem dos votos. 
Nossa categoria é majoritariamente feminina e com 
um número expressivo de contratadas. A direção 
impôs votação contra os direitos trabalhistas das/
os contratadas/os, deixou estas/es colegas sem 
apoio, sem política, sem respostas e a mercê dos 
ataques, não fazendo nenhuma luta por concurso. 
A realidade hoje é de demissão das/os contratadas/
os, trabalhadoras/es que muito têm contribuído na 
educação.
Em 2017, os fatos políticos mais importantes foram 
a aprovação da reforma trabalhista pelo governo 
Temer, que, em contrapartida, foi atropelado pela 
maior greve geral da história do país (que enterrou a 
reforma da previdência). A categoria fez uma de suas 
maiores greves, com mais de 90 dias, mesmo com 
a direção do sindicato tentando, por várias vezes, 
derrotar a greve em assembleia geral e abandonando 
o comando de greve. Jogou as expectativas da 
luta para o parlamento, que barrou a categoria na 
votação da LDO com o apoio da suposta oposição: 
PT e PDT. Não houve esforço para formalizar um 
acordo de greve com o governo. As/os colegas que 

fizeram uma longa greve tiveram que enfrentar as 
vontades das CREs e direções de escolas quanto 
à recuperação da greve, o que gerou calendários 
extremamente desgastantes. Isso enfraqueceu muito 
o potencial de mobilização da nossa categoria.
Em 2018, o “Não pagou, parou” foi colocado à 
categoria de forma burocrática, dispersa e sem 
centralidade. A direção jogou no desgaste do 
governo, apostando nas eleições como solução dos 
nossos problemas. A categoria não vota em Sartori, 
mas não derrota o seu projeto, representado por 
Leite, que foi agraciado com o voto da Direção 
do CPERS, no segundo turno. Tivemos ainda o 
caso das listas de demissões do TCE e ameaça das 
terceirizações, desnudando a política nefasta da 
direção do sindicato, de não defender os contratados.
Em 2019, diante da posse de Eduardo Leite (PSDB), a 
direção recebe o mesmo na própria sede da entidade 
(mesmo erro cometido na gestão anterior, com 
Sartori) e endossa seu discurso de “negociação”. O 
governador entra no sindicato, toca a sineta, diz que 
vai alterar o plano de carreira e a presidente diz que 
vai consultar a categoria sobre esta grave ameaça. 
O recado ao governador deveria ter ocorrido na 
mesma hora: que iria enfrentar uma forte greve caso 
tentasse alterar nosso plano de carreira. A categoria 
poderia já sair alertada sobre as reais intenções do 
governo, pois sua verdadeira face apareceu muito 
cedo. Mesmo assim, a direção central denunciou o 
governo apenas em ações midiáticas, sem armar a 
categoria.
Mais uma vez, em assembleia geral, a política de 
monólogo da Direção Central é derrotada, sendo 
aprovada a proposta trazida pela oposição: realizar 
paralisação após o não pagamento e parcelamento 
dos salários. A direção faz de tudo para esvaziar 
as paralisações e não armou a categoria contra 
os descontos e as demissões das/os contratadas/
os. A direção tem se colocado como dique de 
contenção da luta, não negocia os dias parados e 
as/os contratadas/os são rifadas/os no momento 
das demissões. A direção do sindicato volta a sua 
atuação para o X congresso do CPERS, visualizando 
as eleições de 2020 no sindicato e nos municípios, 
abandonando os interesses da categoria.
Nosso balanço não poderia ser outro, NEGATIVO, 
pois é a primeira vez na história do sindicato que 
temos mais de quatro anos de congelamento e 
parcelamento de salários, com a retirada de vários 
direitos. Entendemos, assim, que a Direção Central 
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é responsável por esta situação, pois foi branda 
e dócil com os governos que aplicavam grandes 
ataques. Agiu sob seus interesses aparelhistas e 
partidários, típicos da burocracia cutista. A não 
radicalidade do CPERS, a política da negociação e 
a falta de investimento para denunciar o governo 
deram espaço para que este avançasse nos ataques. 
Era fundamental enfraquecê-lo para que, com o 
desgaste político, tivesse receio de nos atacar ou não 
tivesse aliados dispostos a se atirar no precipício 
com ele.
A luta de nossa classe tem dois caminhos: ou 
derrotamos eles, ou eles nos derrotam.  A postura 
da direção do sindicato (ou seja, a disposição 
para o enfrentamento de quem o dirige) é aspecto 
fundamental para que a categoria se sinta fortalecida 
e não seja derrotada. Por isso, somos oposição a essa 
direção do CPERS!

3. EDUCAÇÃO

A educação tem sido um ponto chave de ataque dos 
governos Temer e Bolsonaro. Destaca-se a Emenda 
Constitucional nº 95 que congelou os gastos públicos 
em saúde e educação por 20 anos. Em seguida, sem 
uma efetiva e profunda consulta com os educadores e 
a comunidade escolar, o governo federal fez aprovar 
a Reforma do Ensino Médio, que tem como objetivo 
implícito de mercantilizar a nossa educação.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 
Ensino Médio, após ser aprovada pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE/MEC) autoriza que a 
oferta de disciplinas no turno diurno possa alcançar 
até 20% de sua carga horária na modalidade de 
educação à distância; 30% para o noturno e 80% 
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
  Isso ocorrerá, entre outras maneiras, através 
da oferta de disciplinas na modalidade de educação 
à distância (a serem ofertadas por empresas 
interessadas em vender seus pacotes televisivos e 
de internet), do reducionismo curricular, além de 
apostilas já prontas para as disciplinas que não serão 
mais obrigatórias com a reforma. Assim, o Estado 
disponibiliza os seus recursos públicos para as 
empresas privadas. Par e passo com as mudanças já 
realizadas nas leis trabalhistas brasileiras, a intenção 
é desprofissionalizar nossa categoria. Muitos/as 
educadores/as passarão a ser contratados em regime 
de trabalho intermitente, segundo os parâmetros da 
terceirização. 

É imperativo que as entidades educacionais 
organizem a mobilização social, exigindo o debate 
público acerca da BNCC. Convém lembrar que 
o Parlamento brasileiro aprovou empréstimo 
do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) para a implementação 
da reforma, chancelando, assim, a sua ligação 
com o grande capital internacional.  A reforma 
golpeia o magistério ao primar pela contratação 
de profissionais de apenas duas áreas (Português e 
Matemática). Isto é, a escola disponibilizará menos 
12 conteúdos aos estudantes e, portanto, contratará 
menos educadores ao aderir a uma prática 
mercantilista que fere o direito constitucional à 
educação. Além disso, o poder público poderá 
autorizar em seus estabelecimentos de ensino e na 
rede particular a contratação de profissionais com 
notório saber para ministrar aulas. Critério esse 
vago e sujeito a intepretações afeitas a interesses 
privatistas e, em não raras vezes, escusos. 
As chamadas escolas cívico-militares são outro 
ponto a ser condenado. Elas, em verdade, destoam 
do que é a acepção de uma escola pública e plural 
ao focar na ideia impositiva, e não no diálogo, para 
resolução das questões disciplinares, por exemplo. O 
Ministério da Educação, ao querer implementar 108 
escolas dessa modalidade, parece se preocupar em 
fazer mais um agrado a um determinado perfil de 
eleitores de Bolsonaro do que elaborar uma proposta 
pedagógica séria e libertadora. Considerando, nesse 
sentido, que em sua essência está um conceito 
militarista de educação que remete à quebra 
processual e democrática na busca do conhecimento 
- o que, por si só, já é excludente ao não se amparar 
na pluralidade de opiniões e visões de mundo. Ataca 
igualmente a liberdade de cátedra, haja vista que as 
escolas cívico-militares pressupõem - e é inevitável 
nos reportarmos aos anos da ditadura civil-militar 
brasileira -, o ensino-aprendizagem unilateral, 
conteudista e não crítico. Unir, como o governo 
pretende pôr em prática, dois modelos educacionais 
- as escolas militares do Ministério da Defesa que 
atendem a um público específico com as escolas de 
caráter civil -, é um erro crasso. Por outro lado, o 
que devemos defender e priorizar são os grandes 
investimentos em escolas públicas populares e 
democráticas. Sendo assim, acusamos as escolas 
cívico-militares como uma fachada para dissimular 
a absoluta falta de políticas sérias para a educação 
brasileira. As mesmas estarão, conforme a lógica 
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liberal que guia o atual governo, sujeitas ao cálculo 
do número frio da lucratividade. Ou como afirmou 
Bolsonaro: “Fazer com que no futuro tenhamos um 
bom empregado, um bom patrão e um bom liberal. 
Esse é o objetivo da educação”. Em nossa opinião, na 
verdade, esse é o resumo trágico do que o governo 
federal compreende por educação e pedagogia. Nada 
mais do que isso. Enfim, uma educação excludente 
e em prol do aumento das desigualdades sociais 
diariamente enfrentadas pelos/as trabalhadores/as 
brasileiros/as.  
Além disso, os duros ataques às universidades 
federais são por demais preocupantes e colocam 
em risco a autonomia da pesquisa brasileira 
não subserviente aos interesses das grandes 
empresas. Sabe-se que mais de 90% das pesquisas 
de ensino superior no Brasil provêm justamente 
do ensino público. Mas não é só isso: o governo 
Bolsonaro tem retirado as verbas de manutenção 
das universidades e institutos federais, bem como 
restringido o número de bolsas de mestrados e 
doutorados. O objetivo dessa nefasta política é o 
sucateamento desses centros de aprendizagem a 
fim de legitimar, no futuro, a venda do patrimônio 
educacional brasileiro, deixando-nos, como Nação, 
sem autonomia para formarmos profissionais não 
sujeitos às políticas de ensino decididas por cúpulas 
privadas nacionais e estrangeiras desconectadas 
dos interesses genuinamente nacionais. Há também 
a proposição de cobrança de taxas mensais, assim 
como a retirada das cotas para negros e indígenas 
nos estabelecimentos federais de ensino. Mais duas 
arbitrariedades contra os/as trabalhadores/as de 
renda baixa que as frequentam e são o seu público 
majoritário, já que a maioria dos/as alunos/as de 
graduação das universidades federais brasileiras são 
oriundos de famílias com renda per capita de até um 
salário mínimo e meio, é parda ou preta e cursou o 
Ensino Médio em escola pública
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação Básica - FUNDEB é um fundo especial, 
de natureza contábil e de âmbito estadual formado, 
na quase totalidade, por recursos provenientes 
dos impostos e transferências dos estados, Distrito 
Federal e municípios, vinculados à educação 
por força do disposto no art.212 da Constituição 
Federal. Além desses recursos, ainda compõe o 
FUNDEB, a título de complementação, uma parcela 
de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada 

Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo 
definido nacionalmente. Independentemente da 
origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 
aplicação exclusiva na educação básica. Destes 
valores, no mínimo, 60% deve ser usado na quitação 
da folha de pagamento de professores lotados nas 
escolas públicas e os 40% restantes na manutenção 
e desenvolvimento da educação básica. Esta verba 
é depositada mensalmente numa conta específica 
no Banco do Brasil. O Rio Grande do Sul recebe os 
valores correspondentes e, desde o governo Tarso 
Genro, com a anuência do TCU e do MP, deposita 
no caixa único e utiliza a verba para outros fins e os 
salários dos professores e funcionários são atrasados 
e parcelados há mais de 40 meses.

FUNDEB
GOVERNO YEDA (2007-2010)

R$ 8.731.995.357,59
Média: 182 milhões por mês

GOVERNO TARSO (2011-2014)
R$ 13.197.653.740,08

Média: 275 milhões por mês
GOVERNO SARTORI (2015-2018)

R$ 14.509.764.305,07
Média: 299 milhões por mês

Folha de pagamento Sec. Educação – abril 2018:
R$ 225.629.682,79/mês

4 anos: R$ 10.830.224.773,92
Saldo R$ 3.679.539.531,15

Necessitamos de maior fiscalização e 
acompanhamento da destinação destes recursos. 
Apesar dos desvios destes recursos, somos contra 
a extinção do programa em 2020 porque temos 
a convicção e lutamos para aumentar as verbas 
da União destinadas à educação e para isso, é 
importante transformar o programa em um fundo 
de investimento permanente. O financiamento 
da educação básica deve ser um indutor eficaz 
do sistema de colaboração entre União, Estados 
e Municípios.  Da União devem ser exigidas 
parcelas maiores de contribuição, na procura pela 
universalização da educação básica brasileira com 
qualidade. 
O FUNDEB deve ser incorporado às disposições 
permanentes da Constituição Federal, obrigando-se 
a manter recursos obrigatórios, vinculados nas três 
esferas da administração. Além disso, deve ampliar 
progressivamente a complementação da União para 
todos os fundos estaduais; incrementar e tornar 
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efetivo o seu controle social, interno e externo; 
estabelecer a conexão obrigatória de impostos 
provenientes da exploração de petróleo, gás natural 
e outros recursos minerais; destinar, pelo menos 
75% dos recursos para gastos com a remuneração 
dos/as profissionais da educação; garantir o piso 
salarial profissional nacional do magistério e regular 
a instituição do piso salarial profissional nacional 
dos/as demais profissionais da educação 
É inconcebível que a CNTE, nossa Confederação 
Nacional, assista ao não cumprimento da Lei do Piso 
Nacional, o congelamento e atraso do  salário dos 
professores e funcionários de escola de todo o país, 
demissão dos contratados e não tenha organizado 
uma grande greve nacional para barrar os ataques 
que fazem parte de um projeto nacional de 
desvalorização profissional e destruição da educação. 
A greve Nacional realizada no dia 15 de maio, 
mostrou que os/as educadores/as têm disposição 
de lutar e que esperavam que sua entidade nacional 
organizasse uma grande mobilização. O sofrimento 
vivido pelos/as educadores/as no dia a dia, em todos 
os estados, precisa fazer parte da agenda de lutas da 
CNTE. Reforçamos ainda o nosso compromisso em 
defesa da educação pública e da sua promoção, de 
todo espaço de representação popular e no respeito 
aos educadores e às educadoras, bem como nas 
ações que superem as restrições aos direitos sociais. 

4. SINDICAL

Como entidade representativa das/os trabalhadoras/
es da educação estadual, sendo o maior sindicato 
do Rio Grande do Sul, o CPERS tem um papel 
importantíssimo a nível estadual e nacional. 
Reconhecendo o seu histórico de mais de 70 anos 
e o seu grande número de associados, é necessário 
que não se usem esses fatos como argumentos para 
reforçar o corporativismo na categoria (ou seja, 
bastaria que a entidade se mobilizasse por conta 
própria para atingir suas conquistas, e que não seria 
necessário somar-se às lutas com outras categorias 
e movimentos sociais). Pelo contrário: é preciso 
que o CPERS politize a categoria, contribuindo 
para a coordenação e unificação das lutas da classe 
trabalhadora (especialmente do conjunto dos 
servidores estaduais e da educação, a nível nacional).
Diante disso, avaliamos que a CNTE (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação), entidade 
à qual nosso sindicato é filiado, não tem contribuído 

para a coordenação das lutas das/os educadoras/es a 
nível nacional. A atuação dessa entidade ficou muito 
aquém do necessário: a educação protagonizou 
greves em vários estados (principalmente pela 
questão do piso nacional e por melhores condições 
de trabalho), mas a CNTE se limitou a convocar um 
dia nacional de greve por ano. Apenas em 2019 houve 
mais iniciativas de mobilização, principalmente 
pela questão da Reforma da Previdência e pela 
pressão das bases. Como a Confederação é filiada 
à CUT, também se pôde perceber uma atuação 
permeada pelo aparelhamento e pelo destaque a 
pautas políticas defendidas por essa central (em 
detrimento da unificação das lutas educacionais a 
nível nacional).
A decisão de desfiliar o CPERS da CUT, em 
assembleia geral realizada em 2015, demonstra que 
nossa categoria já fez a experiência com essa central. 
Ela não passou a prova da independência de classe, 
pois em 2003 apoiou a Reforma da Previdência 
do governo Lula. Também não se mobilizou 
contra diversas medidas dos governos petistas que 
retiraram direitos da classe trabalhadora, como 
a Lei de Falências e a alteração nas regras para 
obtenção do seguro-desemprego. Assim como, a 
nível estadual, não denunciou o descumprimento 
da Lei do Piso e outros ataques do governo Tarso ao 
magistério.
Defendemos que se abra o debate com a categoria, 
na base, sobre a filiação a alguma outra central 
sindical. Essa iniciativa deve ser feita considerando 
principalmente os critérios de independência de 
classe; autonomia e independência em relação 
aos governos, partidos e patrões; que direitos 
conquistados não se negociam. Esses são princípios 
básicos para a atuação sindical.

5. FUNCIONÁRIAS/OS DE ESCOLA EXIGEM 
DIGNIDADE JÁ!

As/Os funcionárias/os de escola têm sido exemplares 
com o comprometimento e a mobilização no 
nosso sindicato, garantindo boa parte das nossas 
atividades. Porém, é o setor que mais tem sofrido 
com o abandono da atual direção, inclusive por ser 
o mais vulnerável. Não podemos ficar só no diálogo 
com os governos, festas e encontros.
São mulheres na maioria, contratadas, sem 
estabilidade, precarizadas, com sobrecarga de 
trabalho e salários miseráveis. As/Os trabalhadoras/
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es em educação são os pilares da escola, estão 
localizados nos diversos setores: secretaria, 
monitoria, merenda e manutenção. Nitidamente, 
passaram invisíveis pelo governo e pela direção 
do sindicato, mas é um setor da categoria 
que constrói e compõe o conjunto das/os 
trabalhadoras/es em educação.  Não tivemos mais 
pressão por avaliação e promoção, é grande a 
falta de funcionárias/os nas escolas, gerando uma 
carga exaustiva de trabalho, piorando (e muito) 
as condições de saúde, em uma categoria de idade 
avançada, que trabalha doente, aumentando 
ainda mais os laudos e a readaptação de função.
Como se não bastassem todos os ataques do 
governo, ainda sofrem com algumas direções 
de escola que agem como braço do governo, 
assediando os colegas. São em grande número 
contratadas (os) com mais de 5 ou 10 anos de 
trabalho, exigindo um plano de lutas coerente 
com o setor mais sofrido da categoria.
O setor sempre foi pressionado pela terceirização, 
com a reforma trabalhista no governo Sartori e 
agora com o Governo Eduardo Leite (PSDB) as 
ameaças se concretizam. Se a Direção Central 
não empreender uma luta consequente, pelas 
bandeiras da categoria, entregará as/os Agentes 
Educacionais para a terceirização e a extinção.
Chega de trabalhar doente e com medo da 
demissão! Chega de escravidão como contratos 
temporários! As/Os funcionárias/os exigem 
respeito, valorização, visibilidade, concurso 
público e salário. Direitos iguais para trabalho 
igual. 
DIGNIDADE JÁ!

6. CONTRATADAS/OS: EFETIVAÇÃO COMO 
GARANTIA DO EMPREGO *

 A realização de concurso público é uma 
conquista democrática, mas essa conquista 
tem sido negligenciada pelos governos, que 
utilizam as contratações temporárias para 
evitar a realização do concurso, por interesses 
econômicos e políticos. Na educação estadual, 
as/os educadoras/es contratadas/os são mais 
de 20.000, com uma relação de trabalho muito 
precária. O último concurso para professoras/
es, foi realizado em 2013, sendo que nem todas/
os as/os aprovadas/os foram nomeadas/os. Nos 
concursos para agentes educacionais, as vagas 

nunca suprem a demanda necessária e, para algumas 
funções, o último concurso foi realizado em 2002. 
Por ano, cerca de 6.000 educadores (as) se afastam 
da função, por diversos motivos, o que evidencia a 
possibilidade e necessidade de um concurso anual.
 Diante desta situação, defendemos a efetivação 
dos educadores contratados. A efetivação é de interesse 
de toda categoria, pois estaremos mais unidos na 
defesa do plano de carreira, além de que trabalho 
igual merece direitos iguais, independentemente das 
formas utilizadas pelo governo para dividir e atacar a 
categoria. 
 Sabemos que esta medida só será aplicada com 
muita luta, assim como todas as outras demandas da 
nossa classe, mas este é o caminho mais coerente. As/
Os contratadas/os ingressam após classificação de 
seu currículo e sabemos que há pouco espaço para 
“apadrinhados” na escola pública, dada a precarização 
do setor e exigências desgastantes da função.
  Para o governo, está muito confortável 
não realizar concurso público, ter um batalhão de 
contratadas/os, sem possuir os direitos do setor público, 
como a estabilidade, nem os direitos trabalhistas do 
setor privado, como FGTS. O sindicato precisa adotar 
a luta pela efetivação, que unifique nomeadas/os e 
contratadas/os na luta por direitos. Se o trabalho é 
igual, devemos lutar por direitos iguais. Se não tiver 
concurso, as/os colegas deverão ser efetivadas/os. 
O sindicato precisa de uma bandeira objetiva para 
defesa das/os contratadas/os, não podemos seguir 
exigindo apenas realização de concurso público, por 
isso, defendemos a efetivação das (os) educadoras (es) 
contratadas (os).

7. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Mulheres

Com a ascensão de partidos e grupos fundamentalistas 
de extrema direita em todo o mundo, aumentou a 
desvalorização e as violências às mulheres, atingindo 
um patamar ainda mais preocupante e, em não raras 
vezes, trágico. Tais circunstâncias não se dão por acaso, 
mas, sim, perfazem o amplo conjunto de explorações 
que a classe dominante impõe aos/às trabalhadores/as 
a fim de fazer valer seus interesses numa conjuntura de 
profunda crise do Capital.
A luta de gênero é parte da luta de classes. Por isto 
sabemos que a superação da opressão e da exploração 
das mulheres só será possível, por completo, com o 
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advento do socialismo e a libertação de todo 
tipo de preconceito e desigualdades com o fim 
do patriarcado. Assim, reforçamos a importância 
de manter nossas consignas, nossas bandeiras e 
nossa luta em um programa feminista, classista, 
internacionalista e que represente nossas 
necessidades. Portanto, a luta pela igualdade 
entre homens e mulheres e pelo fim do machismo, 
deve fazer parte do cotidiano das organizações 
sindicais e populares. 
O inicio do ano de 2019 foi marcado pelo 
protagonismo das mulheres: as manifestações 
de rua do 8 de março – 8M Greve internacional 
de Mulheres - foram multitudinárias, dando 
continuidade à luta #elenão do ano anterior. Em 
quase uma centena de países, demonstraram a 
atualidade crescente e a força da luta das mulheres. 
As mobilizações já históricas, envolvendo 
milhões de mulheres, são fundamentais para o 
enfrentamento ao machismo e ao feminicídio, 
bem como na luta pela autonomia decisória 
das mulheres, em especial sobre as questões 
envolvendo o aborto. Da mesma forma, em 
uma categoria majoritariamente de mulheres, as 
educadoras estiveram à frente da luta contra a 
reforma da previdência.
Haja vista que a violência contra os setores mais 
oprimidos foi aprofundada desde que Bolsonaro 
assumiu - os casos de feminicídio, por exemplo, 
aumentaram 76% no 1º trimestre de 2019. No 
caso das mulheres negras os índices são ainda 
mais alarmantes. O Atlas da Violência traz dados 
preocupantes. No ano de 2017, foram registrados 
65.602 assassinatos no Brasil, desse índice três 
quartos das vítimas eram negras. A taxa de 
assassinatos de  mulheres  aumentou em 20,7% 
na última década. Mas quando se faz um recorte 
étnico/racial, esse número é ainda mais absurdo, 
pois para as mulheres negras houve crescimento 
de mais de 60%.  
Em suma, a crise econômica, as medidas 
provisórias (MPs) com cortes nos investimentos 
das políticas públicas, as reformas trabalhista 
e da previdência, não esquecendo os ataques à 
educação, tendem a acentuar a violência contra 
mulher, pois tratam da retirada de direitos e 
investimentos num dos setores mais vulneráveis 
da classe trabalhadora, haja vista que são as mais 
expostas à precarização e exploração.
Para fortalecer o movimento de mulheres e a 

unidade da luta dos trabalhadores, é necessário colocar 
as reivindicações especificas das mulheres na pauta 
geral dos sindicatos. As demandas do movimento 
feminista devem ser assumidas pelo conjunto dos 
trabalhadores.
Levar esse debate para a base das categorias é um 
desafio para que possamos superar os limites de 
uma discussão circunscrita apenas na vanguarda do 
movimento. Esse é um objetivo crucial que deve ser 
perseguido permanentemente nas entidades onde 
militamos.
Enfim, a constituição de uma diretoria anti-opressão 
ou diretoria da mulher em nosso sindicato será um 
grande ponto de apoio. Queremos uma diretoria que 
promova sistematicamente esse debate, discuta a pauta 
de reivindicações da mulher, assim como organize a 
participação nas atividades gerais, entre elas, o 8M. - 
Greve Internacional das Mulheres.

- Contra toda forma de violência física e moral exercida 
contra as mulheres;
- Pela manutenção e ampliação da Lei Maria da Penha;
- Contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e 
crianças;
- Contra a perda de direitos sociais e trabalhistas;
- Organizar a luta das mulheres trabalhadoras;
- Licença maternidade de seis meses;
- Creches em tempo integral, gratuitas e de qualidade 
para todas/os filhas/os da classe trabalhadora;
- Salário igual para trabalho igual, para negros e 
brancos, para homens e mulheres;
- Criação de Diretoria de Mulheres no sindicato;
- Realização de Encontros de Mulheres para deliberar 
sobre as pautas das mulheres a serem incorporadas na 
luta cotidiana;
- Garantia de creches em todas as atividades do 
sindicato;
- Basta de feminicídio;
- Contra o machismo;
- Punição para os assassinos de Marielle!

Combater a LGBTfobia: um debate necessário

Toda forma de opressão é parte da exploração 
capitalista, incluindo o preconceito contra as/os 
LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros). A 
população LGBT, além de segregada, é exterminada 
em decorrência de crimes de ódio. Os/as LGBTs são 
excluídos/ as do convívio social e familiar, das vivências 
escolares/acadêmicas, do mercado de trabalho e da 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

54 | CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS

priorização das políticas públicas.
Vivemos um período bastante difícil. O Presidente 
Bolsonaro faz apologia à discriminação e 
incentiva a LGBTfobia, xenofobia e todo tipo 
de opressão. O alto índice de violência e morte 
deste setor está diretamente ligado à postura do 
Presidente da República e da Ministra Damares 
que, com palavras e gestos, vem autorizando a 
violência e a discriminação.
Precisamos congregar na luta sindical a pauta 
da livre orientação sexual. Infelizmente, a nossa 
classe ainda reproduz no dia a dia a ideologia 
burguesa – muitas vezes – lgbtfóbica quando 
comete atitudes de repulsa a LGBTs. Segundo 
estudos, 73% dos/as estudantes LGBTs já foram 
agredidos verbalmente em ambiente escolar e 
um em cada quatro já sofreram agressões físicas. 
Além disso, são muitos os casos de educadores/
as que também sofrem agressões LGBTfóbicas 
no ambiente de trabalho. Também as direções de 
escolas, muitas vezes, colocam colegas LGBTs à 
disposição por visível preconceito.
Entendemos que o sindicalismo deve lutar pela 
emancipação humana em todas suas esferas e 
que o debate referente à livre orientação sexual 
deve permear todos os espaços de discussões, 
formações e de luta do nosso sindicato. Devemos 
combater todos os tipos de opressão, sendo 
fundamental aglutinarmos no conjunto da 
categoria informações sobre o respeito e luta 
pelos direitos à livre orientação sexual.
Portanto, é tarefa do CPERS oferecer materiais 
educativos, palestras e debates referentes ao 
combate às opressões à população LGBT, além de 
participar ativamente da luta contra a LGBTfobia. 
Este ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que este tipo de preconceito é crime no nosso 
País, mas também é necessário lutarmos para 
conscientizarmos sobre os danos que este 
preconceito causa. Dessa forma, o CPERS não 
poderá se furtar dessa luta.

Previdenciária

Estamos sofrendo um dos maiores ataques 
aos nossos direitos. Os diversos governos que 
passaram pelo Palácio do Planalto, a partir de 
uma visão capitalista, realizaram uma Reforma da 
Previdência que tirou direitos históricos da classe 
trabalhadora, todos com a mesma justificativa de 

resolver os problemas financeiros do país.
Para citar os últimos governos, foi assim no governo 
Lula, foi assim nos governos Dilma e Temer, que 
anunciaram a necessidade de fazer a reforma e só não 
o fizeram por falta de tempo e pela resistência da classe 
trabalhadora, e agora com a chegada da ultradireita 
ao governo, com Bolsonaro e Mourão estamos 
enfrentando o Projeto de Reforma da Previdência, que 
não só enterra o direito da classe trabalhadora de se 
aposentar, como também altera uma lógica de visão 
previdenciária e de regime de repartição no nosso país.
Pela Reforma de Bolsonaro, a Previdência deixa de ser 
solidária, hoje os ativos contribuem para pagamento 
dos aposentados, um regime solidário entre gerações, 
com a contrapartida do patrão. A proposta do governo, 
cria uma poupança individual, que será aplicada no 
mercado financeiro, sem nenhuma contrapartida do 
Estado ou do patrão. A contribuição passa a ser de 
40 anos associada à idade mínima de 62/65 anos. As 
viúvas, viúvos e órfãos irão perder 40% da pensão 
por morte. SOMOS CONTRA A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA! 
Os movimentos que os governadores do PT fizeram 
para que os Estados entrassem obrigatoriamente na 
reforma, a dificuldade das maiores Centrais Sindicais 
de terem acordo em organizar lutas de massas e a Greve 
Geral, mostram que nem todas as organizações que se 
dizem oposição ao governo Bolsonaro compreendem 
que não há o que negociar nessa Reforma da Previdência 
e consideramos uma traição qualquer dirigente ou 
entidade sindical que tente “negociar pontos” desse 
projeto de ataque a um direito tão importante da classe 
trabalhadora.
É preciso encarar a dura realidade: que nossos jovens 
vão perder o direito de se aposentar. Que a solidariedade 
e a responsabilidade com nossos aposentados não 
permeiam mais a política do nosso país, que apesar 
de insuficiente, o atual sistema garante um mínimo 
de dignidade aqueles e aquelas que, depois de anos 
de contribuição com seu trabalho, têm o direito de se 
aposentar.
A luta contra a Reforma da Previdência tem ajudado 
a classe trabalhadora a chegar mais rapidamente a 
algumas conclusões. A unidade da classe trabalhadora, 
que tira da pauta o debate partidário e o “Lula Livre”, 
vai ganhando a confiança da classe trabalhadora 
e as mobilizações começam a crescer. No meio de 
um cenário de ataques aos direitos é fundamental a 
independência de classe, é fundamental apontar para 
a classe trabalhadora que a saída é a luta e não apostar 
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no passado de conciliação de classes e ataques aos 
(às) trabalhadores (as).
A maioria esmagadora do Congresso Nacional 
aprovou a “Reforma” no primeiro turno. Essa 
medida, se concretizada, significa um duríssimo 
golpe ao povo pobre e da ampla maioria da classe 
trabalhadora brasileira.
Apesar dos esforços e insistência política da 
CSP-Conlutas, bem como das denúncias contra 
a cúpula dirigente das Centrais Sindicais, o fato 
é que essas direções se recusaram a chamar uma 
nova Greve Geral ou mesmo um novo “Ocupa 
Brasília”. Essa atitude acaba por colaborar com 
o espúrio acordão que vimos se realizar no meio 
parlamentar.
A oposição parlamentar, dita de “esquerda” do PT, 
PCdoB e PDT, jogou-se, como era de se esperar, 
na mera via institucional e nas entranhas desse 
“acordão” revelando, de fundo, sua colaboração 
com essa famigerada reforma.
Devemos manter a exigência por uma nova 
Greve Geral e aumentar o tom da denúncia 
dos parlamentares que votaram favoráveis em 
primeiro turno, bem como da cúpula dirigente 
das Centrais. Rodrigo Maia já anunciou que 
pretende votar a “Reforma”, em segundo turno, 
no dia 6 de agosto.
A CNTE está indicando um Dia Nacional de 
Paralisação da Educação Básica (mudaram o 
nome, pois antes estavam convocando Greve 
Nacional) para 13 de agosto, o ANDES deliberou 
por convocar Greve Nacional do Setor do Ensino 
Superior nesta mesma data.
É fundamental que o processo de abertura do 
debate no Senado, seja marcado pela nova Greve 
geral. Para nós do RS, é fundamental que o 
conjunto da classe trabalhadora esteja resistindo, 
pois o governador Eduardo Leite já anunciou que 
pretende aplicar a Reforma da Previdência de 
Bolsonaro no Estado. O sonho dos governos com 
ideário capitalista sempre foi o de privatizar o IPE. 
A Reforma da Previdência é a melhor receita para 
a privatização do nosso Instituto de Previdência.

Aposentadas/os

As/Os aposentadas/os representam uma parcela 
significativa das/os associadas/os de nosso 
sindicato. São educadoras/es que lutaram pelas 
conquistas da categoria desde muitas décadas, 

acreditando e somando-se àquelas/es que apostaram 
na unidade e na capacidade de sua valorização 
profissional. Destacando também os anos de dedicação 
e empenho das/os professoras/es e funcionárias/os na 
realização de suas tarefas educacionais. No entanto, 
veem hoje a retirada de avanços e direitos, bem como 
não têm o direito à reposição salarial e nem sequer 
receber o salário em dia. O que acarreta um quadro, 
junto a sua categoria, humilhante e desestimulante. 
Tudo isto como resultado de uma política de desmonte 
da Escola Pública e referendado por uma Reforma da 
Previdência perversa para as/os trabalhadoras/es.
Ainda vemos aposentadas/os confiantes no direito 
adquirido, mas nem isto nos é mais assegurado. 
A atual proposta de reforma da Previdência acena 
para a criação de uma contribuição previdenciária 
não solidária entre as gerações, alegando um déficit 
comprovadamente não existente. Em troca, impõe a 
desvinculação das aposentadorias ao salário mínimo, 
a retirada do FGTS para quem tem direito a este 
benefício, além de um modelo previdenciário privado 
na qual grandes empresas auferirão grandes lucros. 
O Sindicato tem o importante papel de alertar, 
esclarecer e divulgar a tragédia social que virá se 
tal reforma ocorrer. Assim, nosso sindicato deve 
proporcionar espaços para que a/o aposentada/o saia 
de sua situação de “conforto” e venha debater quais 
são as formas eficazes de sua participação na busca da 
manutenção da paridade salarial e integral, inclusive 
para as/os novas/os educadoras/es que já vislumbram 
a pesada sombra de trabalhar por mais tempo e receber 
menos. Sabemos, enfim, que a aposentadoria não é 
um favor, mas um direito – a devolução do que já foi 
descontado em tantos anos de trabalho.

Questão Indígena

DOCUMENTO FINAL DO ENCONTRO DE 
CACIQUES E PROFESSORES MBYA GUARANI, 

NA TEKOA PORÃ, SALTO DO JACUI-RS.
 
Nós, lideranças e professores Mbya Guarani do Rio 
Grande do Sul, em articulação com o Programa Saberes 
Indígenas na Escola, reunimo-nos entre os dias 07 e 09 
de maio de 2019, na Tekoa Porã, Salto do Jacuí, Rio 
Grande do Sul, oportunidade em que refletimos sobre 
a situação de nossas comunidades, especialmente 
acerca das políticas públicas de educação, saúde, 
habitação, saneamento básico, atividades agrícolas e a 
demarcação de terras. Estamos bastante preocupados 
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porque os governos Federal e Estadual estão 
promovendo um intenso desmonte destas 
políticas, o que vem gerando graves dificuldades 
para as nossas famílias. 
Refletimos, ao longo desses dias, sobre a 
necessidade de nos mantermos unidos e 
articulados para enfrentar os problemas e 
exigir daqueles que são os responsáveis pelas 
políticas, que as executem e nos respeitem. 
Nossos Karaí e nossas Kunhã Karaí nos alertam 
sobre a importância de nos fortalecermos na 
nossa cultura, porque ela é a principal fonte de 
resistência diante das agressões promovidas pelos 
juruá, os brancos, que foram escolhidos para 
serem as autoridades em nosso país. 
Para nossos líderes espirituais precisaremos 
nos reunir entre as comunidades e intensificar 
nossos rituais na OPY-Casa de Reza- onde nos 
encontramos com Nhanderu, aquele que nos 
orienta e determina nossa luta contra os que nos 
discriminam, nos perseguem e negam nossos 
direitos.
Neste contexto de adversidades e preocupações 
nossas lideranças pedem que: 
Todas as nossas terras – Tekoa - sejam respeitadas, 
demarcadas e asseguradas para nosso usufruto 
exclusivo, para que possamos viver de acordo com 
nossos costumes, cultura, crenças e tradições; 
A política de atenção à saúde seja executada pela 
Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai - 
reconhecendo e valorizando nossos modos de 
pensar, nossas medicinas tradicionais, nossos 
líderes espirituais e seus conhecimentos; 
O estado e seus servidores mantenham 
permanente diálogo com as nossas lideranças e 
comunidades quando forem propor as políticas 
de autossustentabilidade nas terras Mbya Guarani 
e que esses programas sejam permanentes e 
vinculados ao nosso modo de plantar, cultivar e 
colher os produtos da terra;
A Funai –Fundação Nacional do Índio – deve 
planejar e executar a política de habitação nas 
nossas comunidades, assegurando a nossa 
autonomia e o nosso modo de se construir as 
moradias, bem como que haja o aproveitamento 
da matéria prima existente nas áreas onde 
vivemos; 
O estado deve promover a política de educação 
escolar indígena respeitando nossa cultura, 
costumes e nossos currículos e calendários, bem 

como os hábitos alimentares, por isso a merenda deve 
ser feita atendendo as formas de preparo alimentar 
Mbya Guarani; 
O estado deve contratar merendeiras Mbya Guarani 
para executar os serviços de preparo e cozimento 
da alimentação nas escolas, porque somente assim 
se garantirá as práticas alimentares de nossas 
comunidades, da mesma forma os cardápios da 
alimentação escolar Mbya Guarani precisam ser 
individualizados para cada escola; 
O estado deve, igualmente, contratar funcionárias 
e funcionários Mbya Guarani para as atividades de 
zeladoria e limpeza nas escolas, e que esta contratação 
siga as regras estabelecidas pelas comunidades e não 
pela administração estadual; 
O estado deve realizar concursos específicos e 
diferenciados para a nomeação de professores e 
professoras Mbya Guarani, atendendo os preceitos do 
respeito à diversidade étnica e cultural; 
O estado deverá contratar professores e funcionários 
por tempo indeterminado até que as vagas sejam 
preenchidas por aqueles Mbya Guarani que realizaram 
os concursos específicos e diferenciados; 
O estado deverá prever a contratação de secretários 
e secretárias, supervisores e supervisoras e 
coordenadores e coordenadoras pedagógicas Mbya 
Guarani com critérios próprios de escolaridade; 
O estado e a União devem promover e financiar a 
produção de materiais didáticos na língua Mbya 
Guarani; 
O Conselho Estadual de Educação e a Secretaria 
Estadual de Educação devem utilizar a Resolução 
383/2002 para autorização de funcionamento das 
escolas que ainda não estão autorizadas para o 
ensino, priorizando criação de escolas e a construção 
de prédios escolares em Rio Grande- Pará Rokê -, 
Camaquã – Água Grande, Bonito e Três Bicos -, 
Maquiné, Retomada Kaaguy Porã e Guyra Nhendu - , 
Terra de Areia –Yy Rupa- , Santo Ângelo – Tekoa Pyau- 
, Canguçu –Guajayvi Poty - , Palmares do Sul -Yryapu; 
O estado deve realizar obras de reforma,  construção 
e término das escolas em Erebango - Mato Preto, 
Planalto - Kaaguy Porã e Vila II- , Torres – Campo 
Bonito-, Barra do Ribeiro – Yvy, Poty, Guapoy, Tekoa 
Porã e Nhuü Poty, Mariana Pimentel – Tekoa Mirim- 
, Guaíba –Tapé Porã-, Cachoeira do Sul – Araxaty e 
Piquiri- , Osório –Sol Nascente-, Cristal –Tavaí-, Estrela 
Velha- Kaaguy Porã-, Camaquã –Água Grande-, São 
Miguel das Missões – Koenju-, Salto do Jacuí – Tekoa 
Porã-, Caraá – Kaaguy Pa’ü, Charqueadas – Guajayvi-, 
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Maquine – Campo Molhado,  Eldorado do Sul- 
Pekurity-, Capivari do Sul – Araxaty-, Riozinho –
Itá Poty-, Santa Maria –Guavyraty Porã - e Porto 
Alegre – Kaaguy Mirim e Pindó Poty; 
O estado deverá retomar as obras paralisadas 
das escolas nas comunidades Cantagalo- Karaí 
Arandu-, Estiva- Karaí Nhe’e katu;  
O estado deve promover cursos de formação 
ao magistério de forma qualificada, onde se 
atendam às especificidades étnicas e culturais 
Mbya Guarani; 
O estado deverá respeitar a Resolução da Segunda 
Conferência Nacional de Educação Escolar 
Indígena, 2 CONEEI, de Número  05/2012, que 
prevê a contratação de anciões para comporem 
as direções escolares; 
O Ministério da Educação deverá tornar a ação 
dos Saberes Indígenas na Escola uma política 
pública permanente, através de convênio com 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul/
MEC ou Secretaria Estadual de Educação do Rio 
Grande do Sul/MEC.
Ao: CPERS 
Nós, lideranças e professores Mbya Guarani do 
Rio Grande do Sul, reunidos nos dias 07 a 09 
de maio de 2019, na Tekoa Porã, Salto do Jacuí, 
Rio Grande do Sul, refletimos sobre a situação 
da política pública de educação escolar e muito 
respeitosamente nos dirigimos ao CPERS – 
Centro de Professores do Estado do Rio Grande 
do Sul – para propor que: 
Os Núcleos do CPERS tenham uma maior 
proximidade com as escolas Mbya Guarani para 
a reflexão, discussão e apoio para a superação 
das dificuldades enfrentadas na educação escolar 
indígena; 
A partir dessa aproximação do CPERS com a 
nossa causa, pela educação escolar indígena, haja 
a possibilidade de que um representante Mbya 
Guarani participe do Conselho Regional dos 
Núcleos do CPERS; 
Seja criado no âmbito do CPERS um coletivo 
para discutir as questões relativas a política de 
educação escolar indígena. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer o 
apoio do CPERS nas nossas lutas e especialmente 
para a realização desse nosso encontro na Tekoa 
Porã, no Salto do Jacuí.

8. REFORMA ESTATUTÁRIA

Colegiado na Diretoria Central e nos Núcleos

As lutas coletivas dos trabalhadores ou populares, 
em busca de direitos, melhores condições de 
vida e/ ou trabalho deu origem aos sindicatos, 
cooperativas, associações e outras agremiações. 
Sendo conquistas coletivas, as direções destas 
mesmas entidades deveriam ser geridas e 
administradas de forma que representassem este 
coletivo, como em sua origem costumeiramente 
eram organizadas.
A forma presidencialista de dirigir entidades no 
Brasil responde a uma imposição da antiga CLT, 
forma pela qual uma pessoa detém o status e 
poder de representar uma categoria inteira. Essa 
forma de direção tornou as disputas sindicais 
personalistas e burocratizadas, onde vários 
grupos, minorias e independentes não se veem 
representados. Avaliamos a forma presidencialista 
não atende os anseios da maioria de nossa 
categoria, que precisa se enxergar representada 
na direção para se sentir parte da luta. A direção 
presidencialista deve ser substituída por uma 
gestão que represente o coletivo.
Em direções colegiadas, todos os diretores têm o 
mesmo peso de decisão em seu voto, dividindo 
tarefas e responsabilidades. Por fim, no colegiado, 
são eliminados os cargos presidencialistas e 
organiza-se a diretoria em torno de secretarias 
ou processos de organização, tais como: três 
coordenadores gerais, três coordenadores de 
finanças e um coordenador para cada secretaria. 
O mais importante é que, sem a figura do 
presidente, minimizam-se as disputas pelos 
cargos mais importantes da entidade, tornando os 
processos eleitorais mais politizados, educativos e 
prevalecendo as propostas e programas.
 
Proporcionalidade direta e qualificada em todas 
as instâncias do CPERS

Com a proporcionalidade, significa que as 
Diretorias da entidade (central e núcleos) serão 
constituídas de acordo com o percentual que 
cada chapa obtiver na eleição. Todas as chapas 
que disputam o processo eleitoral elegerão 
diretores correspondentes ao percentual de votos 
obtidos, proporcionando maior confiança na 
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entidade, porque setores menos expressivos ou 
minoritários, antes alijados da diretoria, agora 
poderão estar representados, defendendo suas 
propostas e sua forma de dirigir, legitimando-a. 
A qualificação da proporcionalidade garante que 
todas as secretarias e cargos da entidade serão 
escolhidos de acordo com a representação de 
cada chapa, não permitindo que a chapa com 
maior votação escolha todos os cargos de maior 
relevância.
Somos uma categoria muito grande e heterogênea. 
Nenhum setor de pensamento, por maior que seja, 
representará toda a diversidade. É imprescindível, 
pois, ter um Estatuto que garanta de melhor 
forma todas as opiniões. A proporcionalidade, 
assim sendo, vem no sentido de democratizar a 
entidade. Nossas eleições acontecem de três em 
três anos e é somente aí que se pode referendar 
uma direção. Como não somos um sindicato 
com proporcionalidade, quem ganha leva tudo e 
isso pode redundar em uma direção equivocada 
por três anos. 
O mais importante é que a proporcionalidade 
fortalece o sindicato como entidade, pois todos 
se sentem representados. As chapas menos 
votadas passam a compor a diretoria da entidade 
pelo peso da representação que obtiveram na 
votação da escolha da direção do sindicato. A 
proporcionalidade, enfim, garante um melhor 
encaminhamento das propostas votadas em 
assembleias ou congressos, mesmo sendo estas 
votações contrárias a eventuais maiorias que, no 
momento, dirigem o sindicato.

Convocação de assembleias com 20% dos votos 
do Conselho Geral

Sendo a assembleia instância máxima de decisão 
da nossa categoria, é importante que a mesma 
seja utilizada para tornar nossa mobilização mais 
dinâmica e orgânica. Para tanto, é necessário que a 
mesma seja convocada com uma certa frequência. 
Ela deve servir também para referendar e reforçar 
nossa adesão a mobilizações de caráter nacional: 
no ano de 2019, houve o chamado a paralisações 
nacionais e à greve geral, porém a adesão da 
categoria a essas decisões foi deliberada apenas 
via Conselho Geral. Isso não impediu que a 
categoria se somasse às mobilizações, mas ao 
não se chamar assembleias gerais para essas 

decisões, perderam-se valiosas oportunidades para 
potencializar nossa mobilização contra os ataques 
e a falta de diálogo do governador Eduardo Leite. 
O governo seguiu com a política de escalonamento 
salarial, desmarcou sucessivas audiências e, sem 
nenhuma assembleia marcada, a categoria ficou sem 
nenhuma instância para deliberar qual seria a forma 
de pressão a ser adotada.
Nesse sentido, propomos que, além das formas de 
convocação de assembleias já previstas no estatuto, 
seja adicionada uma outra, em que ela possa ser feita 
com aprovação de, pelo menos, 20% dos votos das/os 
integrantes do Conselho Geral.

9. PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Fim dos atrasos de salários e pela reposição das perdas 
dos últimos cinco anos;
Cumprimento da Lei do Piso Nacional para professoras/
es e funcionárias/os de escola, como básico dos Planos 
de Carreira;
Cumprimento de 1/3 da hora atividade – 7 períodos na 
jornada de 20 horas semanais;
Defesa dos Planos de Carreira - Contra a redução dos 
índices de progressão na carreira;
Concurso Público para professoras/es, funcionárias/os 
e especialistas; 
Efetivação dos contratados que já cumpriram o tempo 
equivalente ao estágio probatório;
Mudança da lei do vale-refeição, pelo fim do estorno e 
reajuste digno;
Contra as terceirizações no serviço público;
Garantia da paridade entre ativos e aposentados;
Promoções para professoras/es e funcionárias/os;
Defesa intransigente da Lei de Gestão Democrática;
Manutenção do IPE público e de qualidade - Contra o 
projeto de ataque ao IPE;
Valorização profissional e condições de trabalho;
Pela defesa das/os servidoras/es, contra o assédio 
moral
Aposentadoria Especial para as/os especialistas;

10. PLANO DE LUTAS

Nacional

- Construir a Greve Geral contra a Reforma da 
Previdência;
- Em defesa do emprego: por um plano emergencial 
de geração de emprego, com direitos e salário digno e 
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eliminação da miséria;
- Revogação da Reforma Trabalhista e da lei das 
terceirizações; defesa do Ministério do Trabalho e 
um decidido Não a Carteira de Trabalho “verde-
amarela”, sem direitos;
- Reestatização, sem indenização, das empresas 
privatizadas pelos governos anteriores; contra a 
Privatização da Petrobrás, Correios, Eletrobrás, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
demais estatais;
- Defesa da valorização dos serviços e servidores 
públicos; pela realização de mais concursos 
públicos e defesa da estabilidade do funcionalismo 
federal, estadual e municipal;
- Em defesa dos povos nativos: proteção aos 
povos originários e sua cultura; em defesa 
da demarcação de todas as terras indígenas e 
titulação de todas as terras quilombolas;
- Reforma agrária, sem indenização do 
latifúndio ou agronegócio e com controle dos 
trabalhadores; defesa do fortalecimento com 
financiamento público, assistência técnica e 
política de infraestrutura e comercialização para 
a agricultura familiar;
- Não à criminalização das lutas e dos lutadores: 
pela revogação da atual lei “antiterrorismo” e 
contra a tentativa de seu aprofundamento com 
a tipificação deste crime para as lutas por terra 
e moradia; pelo direito à autodefesa: lutar não é 
crime, lutar é um direito;
- Revogação imediata da EC-95 e retomada dos 
investimentos em saúde, educação, moradia e 
saneamento básico;
- Em defesa das liberdades democráticas; pelo 
direito de organização, manifestação e greve;
- Contra a Escola sem Partido, por uma Escola 
sem Mordaça; incorporar-se e fortalecer as ações 
e comitês;
- Suspensão e auditoria imediata do pagamento 
da dívida pública;
- Não à corrupção.

Estadual

Construir uma forte greve para derrotar a política 
de parcelamento de Eduardo Leite e também 
garantir o índice de reajuste salarial;
Lutar pela efetivação das/os contratadas/os, como 
garantia do emprego
Debate permanente nas escolas, para fortalecer o 

trabalho de base e preparar a categoria para os 
próximos enfrentamentos;
Fortalecer as/os representantes de escola e eleger 
onde não há;
Articular lutas unitárias com as/os trabalhadoras/
es em educação de outros estados;
Continuar, de forma conjunta com os demais 
trabalhadores, denunciando a tentativa de 
criminalização dos movimentos sociais, por parte 
dos governos e das instituições burguesas, como 
o Judiciário e o Ministério Público;
Participar das lutas gerais em defesa dos direitos 
das/os trabalhadoras/es;
Apoiar campanhas internacionais de 
solidariedade;
Apoiar todas as formas de luta como: greves, 
ocupações de escola, mobilizações pela reforma 
agrária, pelo direito à moradia, etc.
Organizar, no CPERS/Sindicato, para além do 
que já existe, o debate e a mobilização contra 
toda forma de opressão às mulheres, negros (as), 
LGBTs;
Apoiar as reivindicações dos servidores públicos 
que lutam por valorização profissional;
Fortalecer a construção do ENE – Encontro 
Nacional de Educação - como um processo de 
construção de um projeto classista e democrático 
de educação;

ASSINAM ESSA TESE:

CEDS – Centro de Estudos e Debates Socialistas: 
Érico Fernandez (Vice-Diretor do 38º Núcleo)

Combate: Matheus Schneider (Secretário do 
39º Núcleo)

DL – Democracia e Luta: Orlando Marcelino 
(Diretor-Geral do 7º Núcleo)

MLS – Movimento de Luta Socialista: Rejane de 
Oliveira

Magister

Eloir de Oliveira, Mbya Guarani

Independentes 
* (O CEDS terá uma resolução própria sobre o 
tema de contratadas/os)
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CONJUNTURA INTERNACIONAL      

O mundo ainda sofre as consequências da profunda crise 
que abalou as estruturas do capitalismo em 2008. Este 
sistema não consegue mais resolver suas contradições, 
ou seja, está na fase de crise estrutural. E, ao que tudo 
indica, está muito longe de acabar. Assim, seus efeitos 
são devastadores para a população e o meio-ambiente 
do planeta. 
Plínio de Arruda Sampaio Jr., em artigo publicado em 
2009, intitulado “Crise e Barbárie” afirmou: “A crise 
em curso não é um fenômeno aleatório, que poderia 
ter sido evitado com políticas econômicas adequadas, 
e sim, uma consequência inelutável do próprio 
desenvolvimento capitalista. Em relação às inúmeras 
turbulências que marcaram a conturbada trajetória das 
finanças internacionais desde o início do movimento 
de liberalização, no começo da década de 1980, há pelo 
menos duas mudanças significativas no caráter dos 
problemas econômicos atuais: Ambas convergem para 
a configuração de uma crise geral do capitalismo – um 
fenômeno estrutural que terá repercussões de longo 
alcance sobre as relações sociais e os nexos internacionais 
e transnacionais que conformam o sistema capitalista 
mundial”.
Embora toda esta crise, a acumulação de capital vem 
aumentando, os ricos estão mais ricos. A guerra 
comercial entre EUA e China mostra apenas a disputa 
entre duas grandes potências econômicas pelo controle 
dos capitais que circulam pelo planeta. Do outro lado, a 
classe trabalhadora sofre com a miséria, as guerras e a 
falta de trabalho.
O desemprego é tão grande estruturalmente, que gerou 
uma massa pauperizada de proporções gigantescas. 
Mesmo nos países de primeiro mundo já existem favelas 
de trabalhador@s fora do mercado de trabalho, devido à 
substituição da mão de obra pela tecnologia avançada e 
à necessidade de queima do excedente de mercadorias. 
Diante deste cenário, a burguesia internacional segue 
com seus planos de ajustes, jogando nas costas d@s 
trabalhador@s o custo de sua crise estrutural. No 
mundo todo ocorre uma redução drástica de políticas 

sociais, flexibilização nas leis trabalhistas e reformas nas 
aposentadorias. 
Além disto, avançam sobre os serviços públicos, numa 
onda gigantesca de privatizações. Saúde, educação, 
saneamento e previdência são alguns dos setores que 
estão sendo entregues à iniciativa privada no mundo 
todo. 
Em vários países, devido às guerras ou à falta de 
oportunidades para garantir seu sustento, populações 
inteiras têm vagado pelos continentes atrás de emprego e 
comida. Sejam sírios, africanos, haitianos, venezuelanos 
e até cubanos, a onda migratória é a maior da história da 
humanidade desde a Segunda Guerra.
Como reação a esta situação, em muitos países tem se 
fortalecido uma tendência conservadora e nacionalista 
e de rechaço aos imigrantes. Trump, desde que assumiu, 
insiste na construção de um muro para separar a 
fronteira mexicana. Outros governos têm seguido esta 
mesma linha de endurecimento contra a imigração. 
A vitória dos projetos eleitorais da ultradireita tem 
relação com a crise (especialmente pela deterioração das 
condições de vida de setores médios das sociedades), 
mas, principalmente, com o fracasso dos governos de 
conciliação de classes que dominaram o cenário em 
grande parte do mundo no início dos anos 2000 (no 
Brasil, o PT governou por 13 anos).
Apenas com o discurso da necessidade de diminuição 
das desigualdades sociais e de acesso aos bens de 
consumo pelos mais pobres não é possível atacar a raiz 
do problema social e econômico: a falência do modelo 
capitalista.
Assim, com uma política voltada para a “humanização 
do sistema”, estes governos foram se adaptando cada 
vez mais à lógica neoliberal: garantindo o lucro dos 
rentistas, a farra dos bancos, as privatizações. Tudo isso 
em paralelo a um discurso pseudo-socialista. Como 
sabemos, em política, o que não avança, retrocede.

OS(AS) TRABALHADORES(AS) NÃO ACEITAM 
PAGAR ESTA CONTA
Por outro lado, essa crise criou uma polarização 
social, onde os de baixo não aceitam mais viver como 

UNIDADE PARA OCUPAR AS RUAS E DERROTAR O AJUSTE 
FISCAL DOS GOVERNOS E PATRÕES

TESE DA CONSTRUÇÃO SOCIALISTA E APOIADOR@S

TESE 06
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escravos de seus governos e dos patrões, que vivem no 
andar de cima, e para enfrentar os ajustes fiscais, @s 
trabalhador@s e o povo pobre têm protagonizado fortes 
lutas, mobilizações e greves gerais. 
Para os europeus, as políticas de austeridade impostas 
abateram drasticamente a vida no “estado de bem-estar 
social”, o que significou muitas perdas de direitos nas 
relações de trabalho. Mas as reações populares tomaram 
as ruas do continente contra os ajustes. As massas 
passaram a questionar o sistema econômico mundial 
do imperialismo com mais força. Desde o final de 
2017, a luta mais significativa no mundo é a dos “coletes 
amarelos” na França.   
Mesmo nos EUA, o governo ultraliberal e de extrema 
direita tem dificuldades em enfrentar o conjunto d@s 
trabalhador@s que saem às ruas questionando as 
medidas neoliberais e os retrocessos nos direitos dos 
imigrantes, violência policial racista, etc. As mulheres 
têm sido protagonistas na luta contra o presidente Trump 
que, com um histórico machista, xenófobo, homofóbico 
e racista, provoca reações em massa no país.
Na Argentina, Macri também tem enfrentado a força 
d@s trabalhador@s contra os planos de ajuste. Nem 
mesmo o processo eleitoral arrefeceu a luta do povo e já 
ocorreram várias greves gerais no país.
A burguesia venezuelana tenta se impor com o apoio 
do imperialismo ante o fracasso absoluto da ditadura de 
Maduro, mesmo assim grande parte d@s trabalhador@s 
lutam contra o governo e contra a ameaça do golpe 
imperialista.
As lutas ocorrem também no Oriente Médio contra 
os ditadores. São @s trabalhador@s e a juventude da 
América Latina e também do Brasil, lutando contra 
seus governos submissos aos ditames do imperialismo 
americano e europeu, que continuam a repassar dinheiro 
do país aos banqueiros nacionais e internacionais, além 
de ser fonte ininterrupta de corrupção e desmandos.
Sem dúvida, para manter seus privilégios, os ricos irão 
às últimas consequências para sustentá-los. Somente 
a classe trabalhadora e a juventude – numa luta sem 
trégua – poderão destruir este modelo e construir o 
socialismo.

O X CONGRESSO DEVE para além de debater a crise 
do sistema capitalista, se posicionar sobre a necessidade 
de desenvolver a consciência internacionalista da nossa 
categoria. No último período tivemos pelo menos uma 
iniciativa importante que foi a participação de uma 
caravana na Argentina, por ocasião da reunião do G20 
em Buenos Aires.

Ainda é pouco, precisamos desenvolver campanhas 
de solidariedade internacionais de apoio à luta d@s 
trabalhador@s que ocorrem em todo o mundo. Também 
tentar viabilizar intercâmbios entre as experiências de 
outros países, bem como as do Brasil, principalmente 
no que diz respeito à educação e às pautas feministas. 

CONJUNTURA NACIONAL
O BRASIL EM TEMPOS DE BOLSONARO
Também aqui no Brasil este fenômeno do avanço do 
projeto eleitoral da direita ocorreu. Bolsonaro se elegeu 
com um discurso contra a esquerda e os movimentos 
sociais, usando a pregação religiosa e a defesa “da família 
e dos bons costumes”, tenta impor retrocessos, atacando 
os direitos das minorias e as liberdades democráticas.
Mesmo com sua popularidade em queda, o presidente 
não perde sua arrogância e prepotência. A indicação de 
seu próprio filho para ocupar a Embaixada Brasileira 
nos EUA é uma prova cabal. A crise envolvendo o 
ministro Sérgio Moro e o Ministério Público Federal, 
em escândalos vazados pelo site Intercept, revelam o 
caráter conspiratório deste governo.
Outros absurdos vêm ocorrendo. Além de atacar os 
movimentos sociais e a organização sindical, também o 
meio-ambiente está ameaçado. Bolsonaro nomeia, sem 
escrúpulos, representações do agronegócio para postos 
estratégicos de preservação ambiental. Sua relação 
institucional com as bancadas mais reacionárias do 
Congresso tem ditado as regras. Evangélicos, ruralistas 
e milicianos são seus grandes aliados.
No entanto, as saídas apontadas pelo governo 
(ultraliberal) para resolver a crise econômica são bem 
conhecidas: Reforma da Previdência, Ajuste Fiscal e 
Privatizações. Bolsonaro apresentou uma extensa lista 
de empresas a serem privatizadas. Destaque para os 
setores de energia, óleo e gás, passando por transportes 
e, na sequência, o setor financeiro. Empresas tradicionais 
como Correios, Eletrobrás e Trensurb estão nesta lista.
Reafirmamos que a polarização política e social segue e, 
mesmo que a correlação de forças não tenha se alterado 
significativamente para o lado da nossa classe, os nossos 
prognósticos vão se confirmando, milhares de ativistas 
sindicais, sociais e da juventude reagiram à derrota 
eleitoral e começam a enfrentar o governo Bolsonaro. 
Desde fevereiro, muita luta ocorreu no país. Setores 
oprimidos, como mulheres, LGBTs e a juventude 
protagonizaram grandes mobilizações.  Também a 
educação foi vanguarda no enfrentamento ao governo, 
com atos que paralisaram o país.
As duas grandes mobilizações da educação, 15 de maio 
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(estudantes e trabalhador@s em educação), 30 de maio 
(estudantes universitári@s) e 14 de junho (Greve Geral) 
foram demonstrações categóricas da capacidade de 
resistir.
As Centrais Sindicais, apesar de ter construído uma 
unidade inédita, perderam muito de sua capacidade de 
mobilização e não podem mais ser vistas por nós como 
uma direção capaz de organizar os próximos passos do 
enfrentamento mais duro que temos pela frente.
Sem dúvida, os longos anos de governos de conciliação 
de classes causaram este refluxo dos grandes aparatos. A 
luta contra a Reforma da Previdência ainda não acabou, 
mas a sua concretização representará uma dura derrota 
para a classe trabalhadora brasileira.
De qualquer maneira, seguimos afirmando que a classe 
trabalhadora não foi derrotada e tem capacidade de 
reação, por isso a unidade de ação segue na ordem 
do dia. No entanto, ela, mais do que construída na 
superestrutura, precisa acontecer por baixo, na base das 
categorias.
Além disso, o movimento sindical, que está 
completamente afastado do conjunto da população, 
precisa rever a sua prática, voltar as suas ações para além 
da pauta corporativa, precisa apresentar propostas que 
dialoguem com as necessidades d@s mais pobres, d@s 
desempregad@s, terceirizad@s, etc.

CONJUNTURA ESTADUAL

LEITE = SARTORI = BOLSONARO (PSDB, PMDB 
E PSL)
INIMIGOS D@S TRABALHADOR@S!

Eduardo Leite representa, tão somente, a continuidade 
do governo de Sartori. Segue o cruel congelamento 
salarial, o parcelamento chega ao seu pior momento e as 
soluções não aparecem. Certamente, esta é uma política 
pensada exatamente para impedir a luta por reajuste, e 
os governos têm tido êxito.
Leite aprofunda a agenda neoliberal. Extinguiu a 
Licença-Prêmio d@s servidor@s, aprovou a privatização 
de CEEE, SulGás e CRM e promete “revisar” os planos 
de carreira de várias categorias, principalmente d@s 
educador@s. Entre seus projetos está o de acabar com 
vantagens temporais como os triênios, adicionais e 
outros, além do Difícil-Acesso.
O governador tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), acelerar o julgamento de uma ação que pretende 
autorizar os Estados a reduzirem salários, diante da 
alegada crise financeira. Agora, na esteira da Reforma 

da Previdência, já anunciou a majoração das alíquotas 
provavelmente em mais 8%, inclusive para aposentad@s. 
De outro lado, o governo segue nomeando CCs, de 
acordo com sua base aliada, e mantém a agenda de 
isenções fiscais. De diferente do governo anterior 
apenas o fortalecimento da base parlamentar, Eduardo 
Leite tem folgada maioria na Assembleia Legislativa. E 
@s servidor@s seguem desmobilizad@s.

PRECISAMOS DESMASCARAR ESTE GOVERNO
No segundo turno da eleição, no ano passado, a nossa 
organização lançou uma nota defendendo a posição de 
voto nulo para governador. Numa eleição, quando não 
se tem uma opção para apresentar aos trabalhadores e 
trabalhadoras, não podemos cometer o erro de deixar 
passar a ilusão de que dois candidatos que representam 
o mesmo projeto podem governar de forma diferente 
um do outro.
Infelizmente, o que assistimos na ocasião foi uma 
completa omissão e até conivência de grande parte das 
entidades sindicais em alimentar expectativas de que 
Eduardo Leite era um político aberto ao diálogo e que 
seria mais fácil de negociar. 
Pior que isto, as principais entidades d@s servidor@s 
públic@s, inclusive o CPERS, recepcionaram o 
ultraliberal do PSDB nos seus sindicatos, como se o 
mesmo fosse um “estadista”. Depois tentaram emplacar 
as mesmas táticas sindicais da “mesa de negociação” 
para discutir as reivindicações das categorias.
Resultado disso: Já se passou meio ano deste governo 
e nós ainda não tivemos nenhuma campanha mais 
contundente de desgaste do mesmo. Sem isto achamos 
impossível mobilizar a categoria para enfrentá-lo e 
também abalar a sua base de sustentação na Assembleia 
Legislativa.
Vamos esperar o quê?  Pedir apoio para deputados para 
que mudem seus votos vai impedir que os nossos direitos 
sejam retirados? A tática de pressão ao parlamento, sem 
mobilização, há muito já se mostrou ineficaz.
Precisamos urgentemente retomar a aliança com os 
sindicatos combativos, que sabem fazer luta na rua e 
não ficar a reboque de entidades que vivem percorrendo 
os gabinetes dos deputados e, pior que isso, muitos são 
até dirigidos pelos partidos da base de sustentação do 
Governo Leite.

BALANÇO DA GESTÃO
HEGEMONIA DA ATUAL DIRETORIA PODE 
FAZER O CPERS RETROCEDER NAS SUAS 
CONCEPÇÕES!
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O processo do X Congresso da entidade está sendo 
transformado pela Diretoria Central, mesmo um ano 
antes das eleições, em parte de sua tática de luta política 
para manter o controle do aparelho. 
Ora, estamos com os salários congelados e parcelados, 
com o governo anunciando alteração nas carreiras e 
também aumento da contribuição previdenciária. Além 
da Reforma da Previdência, que deverá ser concluída 
em agosto, o desmonte da educação, demissão de 
contratad@s e muito mais. Diante deste cenário 
tenebroso, a diretoria resolve “olhar para dentro” e 
convoca um Congresso da categoria!
O que temos aprovado até setembro, mês do Congresso, 
é somente uma paralisação chamada pela CNTE e 
uma proposta (vaga e pouco confiável) da direção de 
“Construção da Greve”.  Porém, de concreto, nenhuma 
ação para efetivar esta greve. Na verdade, tod@s sabem 
que será muito difícil sua construção no segundo 
semestre. 
Diante do desafio imposto pela hegemonia desta direção, 
queremos levantar alguns pontos de balanço para que a 
categoria comece a debater o futuro do nosso sindicato.
No Congresso passado, em 2016, escrevemos que os 
problemas de mobilização da categoria já se arrastavam 
por um longo período. Afirmamos também que a 
diretoria da época, mesma composição que dirige o 
sindicato atualmente, depois de cinco anos, segue sem 
conseguir apontar alternativas.
Sem contar que a confusão criada por setores 
oportunistas e ultra esquerdistas, na última eleição, 
fragilizou ainda mais a organização da base, na tentativa 
de voltar a ocupar os mesmos cargos na superestrutura 
do CPERS, dividiram os núcleos dentro do próprio 
campo.
Vale registrar que, em 2017, a categoria respondeu ao 
chamado unitário dos núcleos e setores organizados da 
vanguarda que, juntamente com a Diretoria Central, 
dirigiram uma poderosa greve. Mas as reivindicações, 
para além do “fim do parcelamento do salário”, eram 
impossíveis de serem conquistadas. 
Apesar de ter sido muito forte, a greve daquele ano 
se prolongou demais, por insistência de um setor 
oportunista da oposição, que se utilizou da situação de 
miséria da categoria para fazer disputa com a direção, 
terminando o movimento de forma dramática, com 
a categoria voltando sem decisão de Assembleia e 
entrando no ano letivo seguinte para recuperar aulas.
Em 2018, as táticas de unidade de ação e participação 
nas atividades gerais, chamadas pela CNTE e Fórum 
das Centrais contra a Reforma da Previdência, foram 

corretas, pois diante da fragilidade da categoria, lutar 
conjuntamente com @s demais trabalhador@s tem sido 
fundamental.
Com as dificuldades da conjuntura política, causadas 
pela crise capitalista, e sem possibilidade do projeto 
de conciliação de classes continuar atendendo a dois 
senhores ao mesmo tempo – o povo e a burguesia – , 
a prática da negociação até a exaustão e pressão no 
parlamento não só passou a ser ineficaz para qualquer 
conquista, como também para impedir a retirada de 
direitos.
Com a saída da Dilma, que teve seu mandato 
interrompido por uma manobra parlamentar, 
numa óbvia demonstração de que a burguesia não 
aceitaria mais nenhuma concessão aos trabalhadores 
e trabalhadoras, abriu-se espaço para que os antigos 
parceiros do governo passassem a aplicar os planos 
ultraliberais e uma agenda reacionária no país.
A partir da saída do PT do governo, a diretoria do 
CPERS, bem como a maioria das direções do seu 
campo de atuação, passou a reproduzir o discurso do 
medo e apostar suas fichas no processo eleitoral como 
perspectiva para barrar os ataques aos direitos d@s 
trabalhador@s e às liberdades democráticas.
No entanto, esta política esbarrou no sentimento 
antipetista, que se fortaleceu muito, com a direita 
reacionária organizada, nas denúncias de corrupção 
sempre direcionadas com mais força para Lula e o seu 
partido, como se o PT tivesse sido o inventor da mesma. 
Aliado à diminuição do poder aquisitivo dos setores 
médios da sociedade, a alternativa política reapresentada 
não teria como ter êxito na eleição.
Todas as dificuldades conjunturais políticas e 
econômicas e vacilações no sentido de apontar a luta 
como único caminho a ser trilhado deixou a direção 
cutista e seus aliados (leia-se direção do CPERS) sem 
condições de apontar o rumo de uma ação mais forte 
como a greve, por exemplo.
Nas questões mais específicas, devemos salientar que a 
hegemonia do campo que dirige o CPERS foi construída 
sem nenhum programa mais claro. A junção de PT, 
PCdoB, PDT com PP e MDB, até parece a política 
de coalizão para administrar o país, dos seus antigos 
governos. Pasmem que, apesar disso, o eixo de atuação 
segue sendo o parlamento, denúncia dos deputados e 
discursos visando às próximas eleições. É muito pouco!
Dois temas graves não foram tratados de forma 
adequada nesta gestão: a unidade d@s servidor@s 
públic@s e a questão d@s contratad@s. 
No primeiro, a diretoria do sindicato criou um 
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movimento (MUS), na verdade inventado pelo CPERS 
e por um burocrata “picareta” de direita, que inclusive 
dirige uma Cooperativa de Crédito. A ideia era isolar a 
esquerda, mais especificamente o Fórum dos Servidores 
Públicos Estaduais (FSPE), que historicamente foi aliado 
do CPERS. Ora, a aliança não resistiu muito tempo, 
pois afastou a maior parte das entidades e, mais tarde, a 
própria relação amistosa entre parceiros se transformou 
numa guerra.
Em relação às(aos) contratad@s, certamente as relações 
precárias que sucessivos governos estabeleceram com 
este setor da categoria não são responsabilidade da 
diretoria. Esta política também não é somente no 
RS. Mas o fato da diretoria se contrapor a esta pauta, 
alegando defender o concurso público, afastou @s 
colegas do sindicato e acabou oportunizando que 
setores da oposição façam disputa e criem ilusões, como 
se existissem saídas fáceis para esta situação.
Também avaliamos que a priorização de reunir a 
categoria em setores, grupos e/ou coletivos, que, no final 
das atividades, não apresentam nas instâncias de que 
forma o debate ou plano aprovado pode ser usado para 
unificar e fortalecer a luta, nada mais significa do que 
dividir para poder dirigir de forma hegemônica somente 
com o objetivo de manter o controle do aparelho. 
Sem contar que existe um exagero no lúdico nas 
atividades, a sensação de quem participa é de que a 
prioridade é a festa. A política fica por conta das longas 
palestras sempre do mesmo campo, ou do jurídico. 
Debate não existe, quando resolvem dar a palavra é 
somente para fazer perguntas e não para opinar.
O controle político e financeiro sobre os núcleos (sem 
confundir com o que temos acordo, o cuidado com 
as finanças do sindicato), estimula os núcleos a serem 
o carro-chefe das mobilizações nas regiões, mas os 
repasses são mínimos. Comprar carros e descontar do 
repasse, sem uma prévia discussão com as diretorias dos 
mesmos, é um exemplo.
Como se não bastasse, esta é talvez a gestão mais 
presidencialista que a entidade já teve. Isto reforça o 
conservadorismo de parte da categoria e, mais ainda, 
passa a ideia de um sindicato que cultua o personalismo.  
A presidente se comunica com a categoria por vídeos 
e, no Conselho Geral, ao sair da mesa a todo instante, 
nunca sabemos se está defendendo as posições da 
diretoria, da corrente política em que milita ou as suas 
opiniões pessoais.
Durante as duas gestões, atuamos como uma oposição 
responsável. Somos incansáveis em cumprir todos os 
calendários de mobilização, apresentamos propostas e 

não nos furtamos de construir, no dia a dia, a necessária 
unidade de ação. Seguiremos nesta linha.
Encerramos afirmando que não nos furtaremos de 
debater com a base a composição que fez com que a 
Diretoria Central deixasse de ser maioria (como na 
primeira gestão) para construir uma hegemonia a 
qualquer custo, inclusive com partidos que estão na 
base de sustentação dos governos Leite e Bolsonaro e 
que isso pode fazer o sindicato retroceder, inclusive, nas 
suas concepções.

SINDICAL
O PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO SEGUE EM 
RITMO LENTO.
O CPERS TEM QUE FAZER A SUA PARTE

No momento em que escrevemos esta tese, pode estar 
se aproximando a concretude de um dos maiores 
ataques à classe trabalhadora brasileira.  A Reforma da 
Previdência segue seu curso para ser aprovada também 
no Senado.
Depois da vitória de Bolsonaro (governo ultraliberal e 
de extrema direita) a maior parte da burocracia sindical 
do nosso país afirmava que a classe trabalhadora estava 
derrotada e que, por um longo período, não se levantaria 
para lutar.
Não foi isto que vimos. As mulheres, que já tinham sido 
vanguarda nas manifestações de massa no “ELE NÃO”, 
organizaram duas grandes mobilizações em março e 
estiveram na linha de frente ao lado d@s estudantes, nos 
dias 15 e 30 de maio, em defesa da Educação e contra a 
Reforma da Previdência.
Mas as massivas mobilizações e a digna Greve Geral de 
14 de junho (embora bem menor que a de 2018) não 
foram suficientes para barrar a reforma e assim acumular 
forças para continuar lutando contra os planos de ajuste 
fiscal dos governos e dos patrões.
Neste sentido, urge fazer balanço e apontar perspectivas 
para a construção de uma alternativa de direção para a 
classe trabalhadora. O Congresso do CPERS tem que se 
debruçar sobre este tema. 
Em 2019, quem se colocou como direção da luta contra 
a Reforma da Previdência foi o Fórum das Centrais, 
dez ou doze centrais disputam o protagonismo na 
superestrutura. O que para muitos é visto como 
suficiente para organizar a defesa dos direitos d@s 
trabalhador@s, no nosso ponto de vista, fica muito 
aquém desta necessidade.
Não estamos entre aqueles que acham que denunciar 
“traição das centrais” resolve o problema para mobilizar 
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a nossa classe e muito menos vai possibilitar que só 
a partir de denúncias se solucione o problema da 
fragmentação do movimento sindical.
Precisamos de crítica e autocrítica: nenhuma das 
Centrais hoje tem autoridade política para representar 
a base d@s trabalhador@s, seja pela acomodação no 
campo da conciliação de classes, ou na opção clara na 
defesa dos governos e patrões ou até pelo oportunismo 
e ultraesquerdismo.
A burocratização dos dirigentes, que vai desde os de 
direita até os ditos de esquerda, se deu pela política 
de atrelamento aos governos e ao estado burguês, 
mas também pela garantia material da manutenção 
dos aparatos via imposto sindical, verbas negociais, 
resultado de acordos com os patrões e até da venda de 
direitos d@s trabalhador@s. 
Infelizmente, na base das categorias, hoje não existe 
nenhum espaço para falar da importância de uma 
central sindical. A vanguarda mais antiga só fala em 
traição e @s mais jovens sequer cogitam que seja 
importante construir organizações com este caráter.
Junto com isto se soma a falta de formação dos 
quadros e dirigentes que alimentam nos sindicatos de 
base o corporativismo e a ideia de que uma categoria 
sozinha consegue se proteger e avançar nas conquistas. 
Inclusive a grande maioria se dizendo contra partidos 
e até afirmando que o problema dos sindicatos são as 
correntes políticas.
Sabemos que existem setores que defendem o retorno 
do CPERS para a CUT. Nós respeitamos a opinião 
daqueles que não se conformam com o fato de que 
a Central que construímos, e que cumpriu um papel 
de organizar um setor de massas da nossa classe, não 
consiga, por seus próprios erros, ser a alternativa para 
o conjunto da nossa classe. Ora, se fosse possível, não 
haveria rupturas dentro do seu próprio campo, como é 
o caso da CTB.
Neste sentido, achamos que o CPERS, ao invés de 
defender uma volta ao passado, teria que se colocar na 
vanguarda dos sindicatos classistas e encarar o processo 
de debate da reorganização d@s trabalhador@s.
Por exemplo, sendo impulsionador de articulações 
políticas sindicais, como é o caso das entidades e 
organizações que estão no Fórum Sindical, Popular e 
das Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas.
Com certeza, este não é o único espaço para se fazer 
este debate, por isso reafirmamos: o CPERS, que sem 
dúvida é reconhecido como um sindicato combativo e 
do campo da esquerda, deveria dar “um passo à frente” 
fazendo um chamado e se colocando na vanguarda da  

construção de uma nova alternativa de organização 
para a classe trabalhadora brasileira.
Mais do que nunca @s trabalhador@s precisam de 
uma nova referência de luta que consiga aglutinar @s 
lutador@s e a juventude, mas principalmente para se 
contrapor à dispersão e fragmentação existentes hoje. 
Nesta conjuntura que estamos enfrentando, a unidade é 
uma necessidade que se impõe, mas precisamos pensar 
na estratégia, caso contrário @s trabalhador@s seguirão 
sem uma alternativa de direção. 

EDUCAÇÃO: UNIR FORÇAS PARA SALVAR A 
EDUCAÇÃO PÚBLICA
A Educação pública agoniza no Brasil devido às 
políticas privatistas do MEC do governo Bolsonaro, 
governadores e prefeitos. Nada que não tenha sido 
pensado e deliberado nos organismos internacionais. 
Bolsonaro segue à risca as metas da ONU e OMC e 
dá passos largos rumo ao desmonte e privatização da 
educação pública brasileira.  
Os cortes de verbas públicas e um novo modelo de 
financiamento para as universidades forçarão, sem 
dúvida, a cobrança de mensalidade d@s alun@s. Esta 
política tem o objetivo claro de acabar com a autonomia 
universitária e impor a privatização do ensino superior. 
Mas não será apenas o ensino superior que será 
atacado. O governo prevê a implantação de escolas 
cívico-militares na educação básica, o pedagógico com 
servidor@s civis e a parte administrativa com militares. 
A militarização visa aumentar a repressão e disciplina 
para os mais pobres nas escolas. 
A linha privatista do ensino superior será a tônica 
também para o ensino básico. A reforma educacional 
do ensino médio alterou a LDB/96, suprimiu artigos e 
acrescentou outros, com metas bem definidas, rumo à 
privatização. 
Definiu português, matemática e inglês como as 
disciplinas obrigatórias da BNCC e itinerários 
formativos, os quais serão organizados a partir de 
arranjos curriculares. 
O art. 35 da LDB/96, incluído pela lei 13.415/17 traz 
apenas estudos e práticas de artes, educação física, 
filosofia e sociologia. Havendo eliminação dessas 
disciplinas do currículo. Sendo assim, não haverá mais a 
garantia de contratação de professor@s. 
A reforma educacional também estimula a possibilidade 
de parte do currículo escolar ser feito fora da escola 
pel@ alun@, mediante comprovação de demonstração 
prática, de experiência em trabalho supervisionado no 
setor produtivo ou fazendo parcerias etc., ou seja, nada 
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mais do que “ensino à distância”.
A marca desta reforma é o profundo empobrecimento 
do currículo formativo da juventude, uma vez que 
deixará de ser ofertado currículo integral para @s filh@s 
da classe trabalhadora.
O governo Leite está implementando a mesma política 
de Bolsonaro. Hoje já são dezenas de escolas-piloto que 
foram pressionadas a assinar termos de adesão ao Novo 
Ensino Médio.
Isto vai significar, além da baixa qualidade, a redução 
de postos de trabalho. Isso devido à flexibilização 
sofrida no currículo escolar para fortalecer o processo 
de privatização e parcerias público-privadas (PPPs) do 
ensino. 
A situação da Educação Pública no RS é de precarização 
total. As escolas estão com as estruturas físicas há anos 
sem reformas, instalações elétricas sem condições, 
telhados desabando com as chuvas, etc. 
As condições de trabalho são terríveis e constituem-se 
na principal causa do adoecimento d@s educador@s. 
Já são mais de 4 anos com salários parcelados e/ou 
atrasados. A categoria se encontra refém dos juros 
bancários para antecipar os salários. Já se passam cinco 
anos sem sequer a reposição inflacionária. 
Os contratados e contratadas em licença-saúde sendo 
demitid@s sem a mínima humanidade. Muit@s 
professor@s e funcionári@s já não estão conseguindo 
garantir a sua locomoção para trabalhar.
Em síntese, os governos de Bolsonaro, Leite e demais 
governadores e prefeitos entregam a educação pública 
deliberadamente à exploração de grandes corporações 
que sugam os recursos públicos e retiram d@s mais 
pobres o acesso à educação gratuita. 
Neste sentido, apenas um sindicato, no caso o CPERS, 
não tem como impedir estes ataques e defender @s 
educador@s. É necessária uma articulação muito maior. 
Obviamente será necessária uma grande aliança com 
a comunidade escolar, com os sindicatos, movimentos 
sociais e juventude.
Mas esta articulação não pode ser apenas debate de 
congressos ou pontualmente para respaldar alguma 
luta. Nós estamos defendendo que aquela experiência 
de unificar todos os setores da educação e estudantes 
para preparar o grande ato do dia 15 de maio deste ano 
seja retomada.
Sabemos que a experiência exitosa não se repetiu no dia 
30, mas isto não pode nos levar a crer que a unidade entre 
todos os setores da educação, seja do ensino superior 
ou básico, não seja a única possibilidade concreta de 
enfrentarmos o desmonte da educação pública.

Vale registrar que os dias de luta contra a Reforma 
da Previdência apontados pela CNTE e assumidos 
por outras entidades foram fundamentais para as 
mobilizações de massa que realizamos.
Por fim, achamos que unitariamente devemos defender 
que a CNTE, através dos seus sindicatos filiados, 
juntamente com as entidades do ensino superior e 
organizações de juventude, construa esta unidade. 

MULHERES NA LUTA CONTRA A BARBÁRIE 
CAPITALISTA
CPERS CLASSISTA E FEMINISTA
Contribuição do “Coletivo Feminista Marielle Vive” 
organizado no CPERS
Em 2018, diante da anunciada vitória do candidato do 
PSL e atual presidente, Jair Bolsonaro, que representa o 
machismo e a LGBTfobia na sociedade brasileira, os atos 
do #EleNão, convocados pelas mulheres marcaram uma 
importante reação, ainda que mediada pelo processo 
eleitoral.
Os atos públicos dos dias 08, 14 e 22 de março, 
protagonizados pelas mulheres, foram fundamentais 
para colocar na ordem do dia a necessidade de lutar, não 
somente por salário e emprego, mas também contra a 
reforma da Previdência de Bolsonaro. 
Uma reforma que desampara idos@s, castiga 
trabalhador@s rurais, deficientes e que reduz a diferença 
de idade para aposentadoria entre homens e mulheres 
e extingue aposentadorias especiais, como para 
professor@s (categoria composta majoritariamente por 
mulheres) desconsiderando completamente a jornada 
dupla e até tripla das mulheres trabalhadoras. 
A unidade de ação está na ordem do dia: Não temos 
dúvida de que a força do governo Bolsonaro não é a 
mesma da eleição, mas não podemos esquecer que a 
burguesia unificada está colocando nos ombros d@s 
trabalhador@s o ônus da crise econômica. Cabe à 
esquerda classista explorar todas as possibilidades de 
unificar a classe (nos fóruns, frentes, etc.) com o objetivo 
central de mobilizar as trabalhadoras e os trabalhadores 
para ocupar as ruas e derrotar Bolsonaro e seus planos 
de ajuste.

CAPITALISMO E MACHISMO ROUBAM A VIDA 
DAS MULHERES
As desigualdades sociais, econômicas e políticas, 
próprias do capitalismo, são muito mais cruéis em 
relação às mulheres.
Somos a maioria entre a população economicamente 
ativa e, mesmo tendo maior escolaridade, ganhamos 
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em média 68% menos que os homens para exercer 
a mesma função. Também somos a maioria na 
informalidade e entre @s desempregad@s.
Além do trabalho remunerado, somos 
responsabilizadas socialmente pelos trabalhos 
domésticos, que envolvem os cuidados com 
familiares e a educação das crianças, filh@s e net@s. 
São, em média, 8 horas semanais de trabalho a mais 
do que os homens.
Uma estatística puxa a outra, cerca de 30% das 
mulheres que desistem de frequentar a escola alegam 
que necessitam trabalhar, outros 26% afirmam 
que necessitam assumir responsabilidades com os 
afazeres domésticos. Mesmo assim, ainda somos 
maioria nas universidades, o que pode ser justificado 
pela necessidade de qualificação para alcançar 
melhor remuneração. 
Os dados da violência contra as mulheres são 
alarmantes, junto com o controle econômico, essa 
violência transforma-se em mais um instrumento de 
domínio e superexploração do capital sobre mais da 
metade da população. O Brasil ocupa a 5ª posição no 
ranking de violência contra a mulher, entre 86 países. 
O Brasil é campeão em assassinatos de LGBTs no 
mundo, 1 pessoa LGBT morre a cada 25 horas. Estas 
mortes também estão associadas à violência de gênero, 
à LGBTfobia e ao machismo, que combatemos.
Os números da violência não acabam por aí: a 
cada 11 minutos uma mulher é estuprada; 6% dos 
estupros são sofridos por lésbicas (chamados de 
estupros corretivos); são registrados 10 casos de 
estupros coletivos por dia; 42% dos homens acham 
que a culpa do estupro é da mulher; 70% das pessoas 
traficadas são mulheres; meio milhão de mulheres 
estão envolvidas com prostituição.
Nossos corpos foram transformados em propriedade 
privada pelo sistema capitalista, e os donos são os 
homens. A cultura do estupro no Brasil está refletida 
nos casos de assédio nos locais de trabalho (52% das 
mulheres economicamente ativas já denunciaram 
casos de assédio), em nossas casas (50% dos casos 
de feminicídios são cometidos por familiares, outros 
33% são cometidos por parceiros ou ex-parceiros), 
nas igrejas, nas escolas, nas ruas, nos transportes 
coletivos, etc.

O CPERS PRECISA SAIR DO SEU INTERNISMO 
E ASSUMIR A LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA 
MACHISTA. PRECISAMOS ESTAR NA 
LINHA DE FRENTE DA DENÚNCIA DO 

FEMINICÍDIO, DA MORTE E ENCARCERAMENTO 
DA JUVENTUDE NEGRA DAS PERIFERIAS, DA 
LGBTFOBIA E DE TODAS AS OUTRAS FORMAS DE 
OPRESSÃO.
O FEMINISMO CLASSISTA DEVE SER A MARCA 
DO CPERS
Nosso Sindicato tem todas as possibilidades, através das 
escolas, de ajudar a organizar as mulheres: as mais pobres, 
as negras das periferias, dos campos, centros urbanos, das 
fábricas e salas de aula, as que estão submetidas aos piores 
e mais precarizados postos de trabalho, as que são chefes 
de família e as que são as únicas responsáveis pel@s filh@s.
Uma pauta mínima, representando as necessidades 
mais imediatas (veja abaixo) daria autoridade para o 
CPERS, um sindicato majoritariamente de mulheres de 
atuar para fora: 

Pela coletivização do trabalho doméstico, da cozinha e da 
educação das crianças;
Por creches gratuitas em tempo integral, que sejam 
financiadas pelos patrões e o       governo, administradas 
pela comunidade;
Acesso universal a programas de saúde para mulheres de 
todas as idades. Por cuidado pré-natal e parto humanizado 
e de qualidade, oferecido amplamente pelo SUS;
Pela erradicação da exploração infantil;
Pela igualdade de salário e condições de trabalho;
Por direito a pleno emprego, com salários dignos para que a 
mulher não necessite utilizar seu corpo como mercadoria. 

JUSTIÇA PARA MARIELLE E LUTA CONTRA A 
OPRESSÃO
Marielle Franco, mulher negra, lésbica, cria da Maré, 
como ela mesma se apresentava, vereadora pelo PSOL 
na cidade do Rio de Janeiro. Destacava-se por ser uma 
incansável defensora de direitos humanos. Dedicava sua 
vida a denunciar as violações desses direitos, em especial 
contra jovens negros, mulheres e pessoas LGBT, além de 
abusos cometidos por policiais em serviço e execuções 
extrajudiciais e se transformou em um grandioso símbolo 
da luta contra a família de milicianos que se instalou no 
governo brasileiro. A investigação de sua morte ameaça 
diretamente Bolsonaro e seu envolvimento decano com o 
crime organizado do Estado do Rio de Janeiro. 
Nosso Congresso acontece um ano e meio depois deste 
crime brutal. Até hoje não temos resposta sobre “QUEM 
MANDOU MATAR MARIELLE?”, neste sentido 
apresentamos a proposta de que o Dia 14 de março seja 
incorporado no Calendário do CPERS, como um dia de 
luta por justiça e pelo fim da violência contra as mulheres e 
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todas as formas de opressão e discriminação.
8. PLANO DE LUTAS E POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS
8.1. UNIDADE PARA LUTAR CONTRA O 
AJUSTE FISCAL DOS GOVERNOS E PATRÕES
Para construir esta unidade, o CPERS deve:
Participar ativamente do FÓRUM DAS CENTRAIS 
e não simplesmente dizer que segue o calendário 
proposto pelo mesmo. Já está claro que isto é 
insuficiente para dirigir as lutas; 
Ser parte ativa de todas as iniciativas unitárias que 
estejam a serviço de preparar atividades de rua, 
atos e greves para lutar em defesa dos direitos d@s 
trabalhador@s e não ficar limitado apenas aos 
chamados do campo político da Diretoria Central;
Ser o impulsionador de um Fórum ou espaço de 
unidade – mais orgânico – que organize a luta em 
defesa da educação, juntamente com as organizações 
e coletivos de juventudes (que atuam na universidade, 
mas também no ensino básico), entidades do ensino 
superior (Universidades e Institutos Federais) e 
também entidades municipais que representam a 
educação;
Fortalecer a atuação da CNTE como uma entidade 
representativa dos principais sindicatos da educação 
básica, mas, antes disso, ser parte da luta pela 
volta da democracia dentro da Confederação. 
Nenhuma entidade se fortalece e sobrevive como 
um instrumento de luta, se expulsa do seu convívio 
aqueles que pensam diferente.

EM DEFESA DE:
Previdência Pública para tod@s @s tabalhador@s e 
do IPE. Do serviço público de qualidade (um estado 
que esteja a serviço da população);
Emprego e condições dignas de trabalho;
Leis Trabalhistas que garantam os direitos d@s 
trabalhador@s, para impedir o aprofundamento das 
relações precárias (através de terceirizações e outros 
mecanismos);
Educação Pública em todos os níveis.

CONTRA:    
A privatização do Estado;
O pagamento da dívida pública, tanto do RS quanto 
da União;
A aplicação da Reforma Trabalhista de Temer, que 
segue sendo aprofundada por Bolsonaro, através de 
medidas provisórias e outros mecanismos;
O desmonte da educação pública, cortes de verbas 

para as universidades e ataque à autonomia universitária, 
privatização do ensino, políticas do MEC que visam 
destruir o ensino médio e transformá-lo  em mera 
preparação de mão de obra escrava para as empresas, a 
municipalização da educação básica, fim do concurso 
público e aprofundamento das relações precárias de 
trabalho;
O desmonte das carreiras d@s servidor@s públic@s 
estaduais e até demissões de servidor@s.  

8.2. SOBRE A LUTA ESPECÍFICA DA CATEGORIA
Defendemos:
Uma Assembleia, o mais rápido possível para votar que 
a categoria entrará em greve caso o governo mande para 
a Assembleia Legislativa projetos que retirem os poucos 
direitos que ainda nos restam.
8.3. APOSENTAD@S
1. Que o próximo encontro d@s aposentad@s seja de 
debate político sobre o papel d@s mesm@s;
2. Cada Corrente política e/ou aposentad@, ou 
núcleo, escreva contribuições sobre a conjuntura política e 
o papel d@s aposentado@ no CPERS;
3. Também, o encontro deve servir para repensar a 
organização d@s aposentad@s. Isto se justifica pelo fato 
de que a maioria da nossa categoria já é de aposentad@s. 
Est@s ocupam cargos na direção central, dirigem núcleos e 
têm representação específica no Conselho Geral. Assim, @s 
colegas aposentad@s necessitam de políticas específicas, de 
organização sobre pautas que estão mais próximas de sua 
realidade e não apenas serem utilizad@s como parte do 
controle político do sindicato.
8.4. FUNCIONÁRI@S DE ESCOLA
1. Assim como para @s aposentad@s, também 
defendemos um Encontro Estadual d@s Funcionári@s 
com o mesmo caráter. Precisamos resgatar o histórico 
de lutas pelo reconhecimento dest@s colegas como 
educador@s organizado pela CNTE, mas principalmente 
da luta no Estado, dos finais da década de 1990. Um 
encontro para fazer balanço (critica e autocrítica) com as 
diferentes posições que construíram esta história pode 
permitir traçar novos rumos;
2. Este encontro deve ser antecedido de encontros em 
cada núcleo, preparados a partir do debate de textos 
(propostas), de forma democrática. A fórmula de encontros 
regionalizados para que a Direção e o jurídico falem não 
vai fazer avançar a consciência política e a organização para 
lutar deste segmento.
8.5. CONTRATAD@S
1. Um Encontro Estadual d@s Contratad@s (com 
caráter deliberativo) ainda no mês de setembro, para 
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debater propostas de garantias de direitos trabalhistas. 
É inadmissível que uma entidade não lute por direitos 
trabalhistas. Imaginem se as representações sindicais 
do setor privado (Celetistas)  tivessem que escolher  
qual parcela de sua base filiada iriam defender!;
 2. Um grande Ato Público (com o conjunto 
da categoria) e preservando a segurança d@s 
contratad@s, como se faz na iniciativa privada, para 
entregar para o governo e Assembleia Legislativa as 
exigências para a continuidade dos contratos nas 
escolas.
3.  Somente com um grande movimento, 
tornando claro que o CPERS não será mais conivente 
com as relações precárias de trabalho nas escolas, 
conseguiremos denunciar para fora dos muros da 
escola o que realmente acontece com @s noss@s 
colegas contratad@s.

9. REFORMA ESTATUTÁRIA
A Construção Socialista, há muitos anos, tem 
levantado que o CPERS, apesar de ter uma instância 
extremamente democrática e proporcional – o 
Conselho Geral – não garante a pluralidade que 
existe na base da categoria.
 As chapas que disputam a Diretoria Central juntam 
o maior número possível de Diretor@s de núcleos 
como apoiador@s, muitas vezes sem nenhuma 
identidade classista, e transformam os mesmos em 
seus “cabos eleitorais”.
Em síntese, a categoria não sabe em quem ou em que 
propostas (programa) vota nas eleições do Sindicato. 
Sem contar que algumas chapas ou dirigentes, 
os mesmos que se organizam assim, alimentam 
o discurso atrasado de que as Correntes Políticas 
atrapalham o CPERS. 
Estes só se esquecem de dizer que às vezes chegam a 
ter cinco ou seis correntes políticas do mesmo partido 
numa mesma diretoria.
Nós seguiremos, na eleição do ano que vem, 
defendendo uma nova estrutura para o CPERS, 
uma estrutura colegiada, que acabe com o 
presidencialismo, que implemente a descentralização 
dos recursos financeiros e o aprofundamento da 
democracia, portanto, uma reforma estatutária 
completa. 
Entretanto, isto não pode ser feito no final de uma 
gestão, mas entendemos que ainda exista tempo para 
votar e implantar pelo menos a proporcionalidade na 
Diretoria Central.
Aceitamos que, numa primeira experiência, se use 

a proporcionalidade qualificada, com um percentual 
mínimo de 10% para compor a Direção.  Entendemos 
que uma eleição com identidades e programas mais claros 
facilite para a base votar de forma mais consciente.
Isto evitaria também os acordos sem critérios políticos para 
construir hegemonia apenas para controlar o aparelho. 
Assim, a composição política da Direção, além de garantir 
a pluralidade, seria respaldada pela base na eleição.

SUBSCREVEM ESTA TESE:
CONSTRUÇÃO SOCIALISTA E APOIADOR@S
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Tese da Resistência e Pluralidade ao X Congresso do CPERS:  
Paulo Freire Educar é Lutar e Resistir.

TESE 07

Conjuntura Internacional
Intensifica-se a Polarização entre Nacionalismo 
Xenófobo e a diversidade das minorias. Com a crise 
do capital e o desemprego gerado propositalmente, 
o que se tem é uma Extrema Direita que apresenta 
soluções rápidas, porém superficiais frente às 
demandas da população. O resultado na prática é a 
esquerda ficando de fora das decisões de segundo 
turno em algumas velhas democracias liberais no 
Ocidente, edificadas justamente sobre o pilar da 
igualdade étnica no pós guerra, enquanto o Capital 
torna-se cada vez mais predatório.  Há um avanço 
das forças ecológicas, em espaços de Esquerda e um 
retrocesso neste tema nas forças de Direita. Mas 
percebe-se que não é uma esquerda tradicional, 
como na França, Espanha, Inglaterra e em geral 
pela Europa, e sim uma esquerda globalizada sujeita 
à organização financeira oficial. 
Ao mesmo tempo, na Europa, as privatizações e a 
abertura de mercados se mostraram improdutivas, 
tendo os governos liberais que reassumir serviços 
de interesse Público a fim de garantir a qualidade do 
ofertado à população. No entanto, a re-estatizações 
não são uma guinada à Esquerda, mas sim, uma 
estratégia de Capitalismo de Estado. Não há sinal 
algum no Velho Mundo de uma ruptura com os 
interesses do Capital, ainda que a Crise de 2008 
tenha gerado, sob pressão das populações, algumas 
pequenas cisões a fim de garantir a “governabilidade” 
do “Wellfare State”. 
A violência de Trump modela-se para líderes 
populistas em países sob a tradição do Estado 
democrático de Direito, sendo mais evidente no 
BRASIL e até nas velhas Democracias Liberais 
constituídas. Surpreendentemente, o prefeito de 
Londres é o favorito para sucessão na Inglaterra, 
mostrando-se de direita e xenófobo. 
Não há sinais de recuperação econômica e os Blocos 
agilizam os mercados pela estratégia da ameaça 
militar. A saída do Brasil do bloco dos BRICS 
desestabiliza a balança comercial prejudicando as 
populações, sobretudo os mais pobres, assalariados, 
principalmente no Brasil, com desindustrialização 

e fechamento de mercados. Com a demolição 
dos blocos econômicos e a desindustrialização, os 
preços das commodities despencam, aumentando 
a necessidade de exploração desenfreada do meio 
ambiente, permitindo aos Estados Unidos e a China, 
a compra de vastos estoques com preços baixos.
 A Grécia, entre outros exemplos, mostra a 
incapacidade da esquerda estatista de dar respostas 
reais às questões das populações. Essas esquerdas 
perseguem os revolucionários e acabam se aliando à 
burguesia proporcionando uma nova alavancada do 
liberalismo e do fascismo, como vemos no Brasil. 
 No meio destas polarizações, ainda 
encontramos resistências e esperanças de um 
mundo melhor entre os Curdos, que vem sendo 
massacrados pelos dois lados desta polarização 
(tanto o governo Al-Assad, apoiado pela Rússia, 
como grupos e nações ligados aos EUA, como a 
Turquia), reforçando mais uma vez, não podemos 
nos aliar ao capital e aos estados, pois só querem o 
massacre popular.

 Conjuntura Nacional
 No Brasil, acabou-se a RACIONALIDADE, 
e embora as injustiças contra o Lula e o PT, este 
ainda mantém a HEGEMONIA sobre a opinião dos 
trabalhadores. Mas não há diálogo, não existe um 
mecanismo que permita uma ampla composição 
democrática. Do lado dos poderosos, a ignomínia, 
exclusão, preconceito, são justificados, pelos erros 
ocorridos na Gestão de Conciliação de Classe 
no Governo com viés de esquerda.  Os avanços 
alimentam a uma raiva doentia de uma elite atrasada, 
mais preocupada com diferenciar privilégios do 
que em melhorar sua própria condição. O pior dos 
agravantes é a extrema ação EVANGÉLICA, que 
nega a Ciência, nega a Razão, e justifica todo tipo de 
barbárie EM NOME DE JESUS.
 Juntamente com isto vemos que os 14 anos 
do reformismo varguista-lulista no governo foi 
apenas um engodo que permitiu que a burguesia 
se reestruturasse ideologicamente com o apoio 
do próprio PT. Que, por sua vez, perseguiu os 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS | 71

militantes de oposição e anarquistas e aprovou a 
lei antiterrorismo.Dessa forma, deu-se margem 
à queda das liberdades democráticas, o que, pode 
ser aprofundada pela direita, agora no poder, mas 
que se encontrou atrelada durante a maior parte do 
governo petista.
 
Conjuntura Estadual
 Os direitistas auto nomeados “cidadãos de 
bem” não governam, não tem preocupação com 
opinião pública, brincam de governantes, e não 
se vislumbra nenhum projeto que possa retomar 
nossa economia. Sob o falso discurso do estado 
falido e o disfarce de privatizar o que resta como 
forma de solucionar a crise , constata-se a menor 
preocupação com o futuro do Estado, ou mesmo 
de seus governos, intensificam-se os ataques às 
Carreiras, ao Salário e ao IPE, descumprindo as leis 
que norteiam as carreiras piorando as condições de 
trabalho como nunca antes visto.
 O Magistério paga o maior preço da conta, 
tendo hoje entorno de 30% do provimento, muito 
abaixo do teto constitucional e acumulando 
inúmeras perdas nos últimos anos.  
Balanço do CPERS -Sindicato
O grande diferencial do CPERS dos demais 
sindicatos é o seu envolvimento em diversas lutas. 
Faz-se presente em diferentes frentes, não somente 
na instância educacional, mas também política e 
social.
Porém, nos últimos tempos, percebe-se uma 
queda na capacidade de mobilizar a categoria, e 
isso se deve à visão equivocada das diretorias do 
CPERS Sindicato sobre a base. As direções não 
conseguem apreender a categoria como uma força 
conjunta, atuante e motivadora, pois criaram um 
distanciamento da base, subestimando assim, a força 
dos trabalhadores em educação. O Sindicato deve 
ser de todos e não somente de uma classe dirigente. 
A participação deve ser geral e a atuação coletiva, 
pois a luta por representatividade enfraquece e 
dispersa o movimento.
Nota-se também nas últimas gestões um sindicato 
com dificuldade de dialogar com a base e posseira 
de uma linguagem panfletária, autoritária e que 
pouco busca escutar aqueles a quem “representa”. 
Ao adotar tal atitude, fica evidente a tentativa 
lamentável de diminuir a luta, como por exemplo, 
nos episódios da Assembleia Geral do Pepsi on 
Stage, sem esquecer que anteriormente a presidente 

em entrevista à RBS em Pelotas, já havia anunciado 
o término da greve sem ouvir a categoria; o chamado 
aos aposentados para votarem contra greve do 
segundo semestre de 2017; ademais de manipulações 
na divulgação dos percentuais de adesão da referida 
greve, contradizendo a realidade da grande adesão 
de muitas regiões.
Os entraves do sindicato, não ficam somente nas 
questões de desmobilização, da subestimação da 
categoria e da luta representativa; mas também 
no funcionamento das instâncias do CPERS que 
atuam de cima para baixo: as correntes sindicais são 
orquestradas pelas centrais sindicais e por partidos 
políticos; as diretrizes são pré-estabelecidas e 
aplicadas pelas direções à categoria, ao exemplar 
dos Conselhos Regionais, que em algumas ocasiões 
foram realizados após o Conselho Geral. Tais 
medidas confirmam que, na prática, os conselheiros 
ao invés de representar a base perante à diretoria, 
assumem o papel de apenas propagar as decisões já 
tomadas pela alta cúpula da aristocracia operária/
sindical. Na equivalente perspectiva, as Assembleias 
Regionais, mesmo sendo garantidas por estatuto, 
têm pouco peso nas decisões, pois ao passar pelo 
Conselho Geral que antecede às Assembleias Gerais, 
muitas propostas vindas das referidas assembleias 
acabam por esbarrar nas imposições da Direção 
Central disfarçadas de democracia representativa. 
Desse modo, ao chegar à Assembleia Geral as 
propostas impostas-aprovadas em Conselho Geral 
ganham força e notoriedade com falas selecionadas 
e limitadas por forças, que na sua maioria pertencem 
à DC, estratégia que induz o voto de cabresto. Logo, 
ocorre o direcionamento da percepção de uma 
parte da base sobre a real situação da educação e da 
capacidade de mobilização da mesma.
Há, na atual gestão, o fomento do abismo no 
diálogo entre direção e base; a burocracia; acordos 
de fim de greve contrários às decisões da maioria; 
posicionamentos autoritários em assembleias e 
atos públicos; jogadas evidentes de manutenção 
do poder e pactos com o governo que beneficiam 
apenas as direções e afastam a categoria da luta 
combativa. Somando-se a tudo mencionado; em 
momentos nos quais a categoria deveria se fazer 
presente de forma massiva, a participação da mesma 
é limitada em detrimento da classe dirigente. Esta 
justifica as inúmeras perdas da categoria, com a 
desculpa da dificuldade de diálogo com o governo 
e com o discurso derrotista de que contra governo 
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de direita “não se tem avanços” e ainda, com o 
medo da repressão, a Direção posterga a luta com 
notas de repúdio; ações coletivas; pressão sobre 
deputados com e-mails e mensagens nas redes 
sociais, priorizando a ação indireta. Diante de tudo 
apresentado, obviamente, a categoria permanece 
sem grandes avanços, visto que ao invés de mobilizar 
a luta nas e para as ruas, a DC investe na terceirização 
da luta eleitoreira e judiciária.

Pauta de Reivindicações 
 Imediata reposição salarial;
 Cumprimento da Lei Piso Nacional para os 
trabalhadores em educação e o retorno de 1/3 de 
hora atividade;
 Pagamento dentro do mês trabalho, conforme a 
Constituição Estadual em seu art. 35;
 Manutenção do Fundeb e garantia do repasse para 
a educação;
 Concursos públicos e efetivação dos aprovados 
conforme a necessidade da rede para todos os 
servidores da educação;
 Investimento para melhoria e/ou implementação 
de bibliotecas e informatização real das escolas;
  Concurso para todo o quadro de servidores 
de Escola, como Orientadores Educacionais, 
Supervisores, Merendeiros;
 Manutenção e respeito no nosso Plano de Carreira;
 Publicação imediata da mudança de nível e classe;
 Fim dos estornos no vale refeição e no vale 
transporte; 
 Atualização dos valores do vale transporte 
adequando-os à realidade;
 Mudança de vale refeição para vale alimentação 
e atualizado tendo como partida o valor da cesta 
básica no RS; 
 Posicionar-se contra o novo Ensino Médio;
 Manutenção da EJA;
 Contra a Ordem de Serviço 2/2019, proposta clara 
de enturmação;
 Retorno do Direito da Licença-Prêmio;
 Defesa do IPE de qualidade em todas as regiões do 
estado ampliando a oferta de serviços e profissionais;
 Oferta pelo IPE de atendimento psicológico, 
odontológico e de fisioterapia; 
 Por uma real inclusão, com suporte pedagógico 
necessário, monitores e promover formação para 
professores; 
 Espaço e liberação dos educadores da rede para o 
desenvolvimento de projetos nas escolas;

 Liberação para qualificação profissional e formação 
acadêmica de acordo com a necessidade do servidor, 
e não da mantenedora;
 Garantia da Liberdade de Cátedra;
 Respeito à autonomia pedagógica e da gestão 
democrática.

Plano de Lutas 
Informar na grande mídia:
Embora tenha sido retirado em congresso não 
financiar a grande mídia golpista, acreditamos 
que seja necessário rever essa posição, uma vez 
que se faz urgente dar maior visibilidade do nosso 
discurso nesses espaços de massa, estabelecendo 
o contraponto diante de um maior número de 
pessoas. Precisamos disputar o espaço justamente 
para desmascarar o falacioso discurso do governo 
sobre a situação da educação do Rio Grande do 
Sul, que é o que vigora e acaba por se tornar único. 
Uma vez que somente as mídias alternativas não 
alcançam uma ampla divulgação, sendo necessário 
apelar para os veículos de massa. 

Ampliar e qualificar o uso das redes sociais 
As redes sociais são plataformas de comunicação 
interativa que permitem ter contatos e mandar 
mensagens, imagens e mobilizar para a luta de forma 
ágil, direta, econômica e abrangente para várias 
localidades simultaneamente. Embora o sindicato 
tenha avançado nesta linha ainda é acanhada sua 
utilização.
O custo em reais de divulgação em televisão, jornal 
e revista é bem elevado, dependendo do alcance da 
mídia, não tem a mesma repercussão que a Internet, 
que já provou o seu alcance no mundo como veículo 
de comunicação.
Logo, ignorar ou subutilizar a mídia social não é 
uma opção para nenhum dirigente, seja ele de qual 
segmento for. Qualificar a categoria nesta área é 
fundamental para ampliar a rede de comunicação e 
mobilizar a sociedade gaucha a nosso favor.
A internet é um espaço ideal para informar, 
mobilizar, difundir idéias, é um canal direto com 
as pessoas permitindo feedback. As redes sociais 
ajudam a  ganhar a  confiança dos associados e 
seguidores.
Voz para a base:
Acabar com as falas por forças e abrir o espaço para 
todos os sindicalizados, para dessa forma, garantir 
igualdade entre as diferentes percepções e análises, 
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tanto em assembleias quanto em conselhos;
Participação nas lutas:
Disponibilizar de forma irrestrita a participação 
da base nos atos e atividades sindicais, assim 
como na construção dos mesmos; 
Formação sindical:
Promover a formação através de rodas de 
conversas permanentes nas escolas, para 
descentralizar as ações da sede e levá-las ao 
encontro da base, com a intenção de promover 
o debate político e educacional, assim como a 
consciência de classe, além de ofertar curso de 
formação sindical com assuntos inerentes à classe 
trabalhadora em educação;
Não filiação a Centrais sindicais:
Atualmente, nenhuma central sindical atende aos 
anseios da classe trabalhadora. O atrelamento 
das centrais aos partidos políticos prejudica a 
unidade da luta.
Ações fortes e contundentes:
Para barrar os ataques do governo.   

Reforma Estatutária
Incluir no estatuto a obrigatoriedade de realizar o 
Conselho Regional antes do Conselho Geral; 
Reestruturar o processo de composição do 
Conselho 1-1000, e não mais do conselheiro 
1-1000, em outras palavras, montar chapas para 
conselhos com até 4 participantes, os quais 
deverão realizar revezamento permanente nos 
conselhos, limitando a participação de cada 
conselheiro em duas reuniões consecutivas, com 
a finalidade de dirimir a luta representativa;
 Findar o acordo entre governo e sindicato para 
manter a cedência dos membros da direção central 
e dos núcleos, passando a ser regulamentadas tais 
cedências; 
 Garantir aos professores e funcionários o direito 
à voz, tanto em Conselho Regional e Geral, como 
nas Assembleias, independente de participar ou 
não de forças;
 Terminar com a hierarquia das representações 
(presidente e diretor) com o intuito de promover 
a horizontalidade. Para tanto, alterar de direção 
para colegiado (coordenadores) em que 
todos os membros deverão ter suas funções 
em revezamento semestral, para desta forma 
descentralizar a estrutura sindical e seus cargos:
Função dos coordenadores: 
Coordenador de comunicação e imprensa: 

responsável pela integração sindical, comunicação 
e divulgação das lutas frente à mídia.
Coordenador de finanças: responsável por ações 
relacionadas a logística financeira do sindicato;
Coordenador administrativo: responsável 
por coordenar as questões administrativas, o 
planejamento estratégico e a gestão dos recursos.
Coordenador pedagógico: responsável pela 
formação pedagógica com a categoria;
Coordenador de formação política sindical: 
responsável por promover a formação através 
de rodas de conversas permanentes nas escolas e 
ofertar curso de formação sindical.
Coordenador de divulgação e mídias: responsável 
por gerenciar as páginas sociais do sindicato, bem 
como estabelecer comunicação com as mídias 
televisivas e programas de rádio e também utilizar 
as mídias alternativas.

Assinam essa tese: Coletivo Autônomo de 
Trabalhadores em Educação: Alessandra 
Colares Cichovski, Barbara Milene Silveira 
Machado (Conselheira de Escola), Catia Tubino 
da Rocha (Professora Aposentada), Fabiano 
da Costa, Francisco Vargas (Conselheiro de 
Escola), Hibrahima Nelia Oliveira, Lídia Cruz 
Nunes (Professora Aposentada), Ilton Macedo 
Gonçalves Filho, Quenie Castro Januario 
(Conselheira Suplente 1/1000 do 6º Núcleo), 
Alvaro Ricardo Caetano Charão (Agente 
Educacional II - Secretário de Escola), Sandra 
Urrutia (Conselheira de Escola), Vladimir Terra 
Rosa (Representante 1/1000 do 6° Núcleo no 
Conselho Geral).
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APRESENTAÇÃO:
O movimento Pó de Giz se identifica com todos os 
sócios e sócias que entendem a democracia como 
valor imensurável. Defende a chegada ao poder 
através do voto, o pluripartidarismo, o parlamento 
como representante do povo, a imprensa livre 
e as iniciativas populares como forma legítima 
de pressão. Propõe-se a desenvolver estratégias 
com todas as forças políticas que reconheçam: a 
liberdade, o valor social do trabalho, a dignidade 
da pessoa humana, o desenvolvimento e a justiça 
social. Defendemos um sindicalismo autônomo, 
plural, capaz de elaborar seus princípios e valores, 
suas estratégias de luta e seu programa de trabalho.

CONJUNTURA NACIONAL E ESTADUAL
O clientelismo, a troca de favores e a corrupção 
lançam descrédito sobre a atividade política. 
Esquerda e direita se associam ou se defrontam 
defendendo interesses com todos os nuances 
possíveis. Nas esferas federal, estadual, municipal 
e privada os Trabalhadores em Educação precisam 
reafirmar que nenhuma conquista virá de benesses 
de um governante, mas do livre exercício da pressão 
e negociação das classes e da sociedade civil. Neste 
meio ano do governo Bolsonaro, já nos damos 
conta de que o mesmo não representou ruptura 
com o governo anterior e a “perspectiva de um 
novo governo”, porque foi assim que o antipetismo 
venceu as eleições, está cada vez mais distante. Até 
o momento, os trabalhadores amargam a perda real 
do salário mínimo, a eminência de uma Reforma 
Previdenciária que acabará com a aposentadoria 
prevendo o regime de capitalização, objetivando 
o lucro para o grande capital, além da reforma 
trabalhista já aprovada no ano passado, que 
tendem levar a população brasileira a um regime de 
escravidão e miserabilidade, num futuro bastante 
próximo. 
Outro aspecto cruel para os Trabalhadores em 
Educação e para a população brasileira, também é 
fruto do último processo eleitoral: a eleição de um 
Congresso e Senado Nacional muito conservador 

e que vem trabalhando, junto com o governo 
Bolsonaro, para o empobrecimento do povo e o 
enriquecimento do grande capital. 
No Rio Grande do Sul, o Governo de Eduardo Leite, 
também já evidencia o seu ponto de vista sobre 
os trabalhadores. Além da falta de reposição da 
inflação por quase cinco anos, salários parcelados 
ou atrasados neste mesmo período, o governo 
implementa a política de destruição dos serviços 
públicos: retira direitos da categoria com a aprovação 
das Emendas Complementares que terminaram com 
as Licenças Prêmios e com a contagem do tempo de 
serviço, para a incorporação de vantagens de outras 
esferas públicas. Dando sequência ao projeto de 
fechamento e privatização de  estatais importantes, 
gerando a instabilidade e o medo de demissão  em 
quase cinco mil trabalhadores; Leite dá  continuidade 
à precarização da educação, demitindo colegas 
contratados em  licença saúde, fechando turnos e 
escolas, acentuando a multisseriação e acenando 
com a terceirização de serviços essenciais, trazendo 
instabilidade aos servidores públicos e insegurança  
à população que tem direito aos  serviços públicos. 
Paira sobre nossas cabeças a ameaça de os Planos 
de Carreiras serem revistos e uma reforma da 
previdência estadual. Vivemos no Estado uma 
situação nunca vivenciada: a base aliada do Governo 
Leite é expressiva e tem se posicionado, sempre 
contra a Classe Trabalhadora.
A Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério, 
criada em 2008 com o intuito de valorização dos 
educadores e de corrigir as distorções existentes 
na remuneração de Professores, no RS, continua 
sendo ignorada, em virtude da ADI feita pelos 
cinco governadores (inclusive do RS) que estão 
em julgamento no STF. Frente a isso, atualmente, 
o Estado deve aos Trabalhadores em Educação  
mais de 100% nos vencimentos básicos da carreira, 
para a implementação da referida lei. Precisamos 
intensificar a luta na base da categoria para cobrar dos 
poderes instituídos o cumprimento do PSNM, bem 
como nos Deputados Estaduais para que intercedam 
junto ao governo Leite para o cumprimento da Lei.

CPERS COMBATIVO, CLASSISTA E DEMOCRÁTICO

TESE 08
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O direito ao Piso Salarial não pode cair no 
esquecimento. As mobilizações realizadas até 
agora, a tentativa de negociação com o governo e 
a miserabilidade na qual a categoria se encontra, 
fizeram com que fosse priorizada a reposição 
emergencial de 28,78% e a realização de concurso 
público, porém, sem perder o foco no Piso Salarial e 
na pauta de reivindicações da categoria.
Precisamos urgentemente, encontrar uma forma 
para mobilizar massivamente a categoria e 
intensificar a luta, para evitar a escalada de retirada 
de direitos, garantir a implementação do Piso e a 
manutenção das nossas carreiras. Acima de tudo, 
precisamos de respeito, por parte deste governo e 
sua base aliada.

QUESTÃO EDUCACIONAL
O profissionalismo requer formação contínua, 
reflexão sobre práticas, suporte pedagógico, 
condições de trabalho e valorização. Requer 
que o Poder Público entenda a Educação como 
investimento, que veja o aluno como educando e 
não como cliente. Não ignoramos a importância 
das teorias pedagógicas nem somos contra a 
avaliação diagnóstica para intervenção do Sistema 
Educacional de modo a oferecer suporte na busca 
de melhorias. Mas, o que vemos é um Sistema com 
uma visão desconexa da realidade do professor 
e funcionário, tratando-os muito mais como 
adversários do que como parceiros no educar.
 Infelizmente, o número de alunos por sala, a 
necessidade de trabalhar em várias escolas, os 
baixos salários, a falta de pessoal de apoio e a 
sobrecarga de trabalho não permitem que o 
professor atenda plenamente todos seus alunos. Os 
professores se sentindo impotentes e angustiados 
frente à desautorização e a violência sofrida tomam 
atitudes diversas: uns ficam apáticos, ou somatizam 
a frustração ficando doentes e outros lutam para 
procurar um novo caminho.
A escola pública vem sendo sucateada e precarizada. 
Nos últimos governos a escola está sendo tratada 
com descaso, educadores sendo desvalorizados e, 
mesmo assim nosso IDEB vem crescendo, o que 
mostra que os educadores se doam ao máximo, 
mesmo com o descaso do sistema.  Em situações 
como estas, o turno integral volta a ser lembrado. 
Mas é preciso estar atento às necessidades da Escola 
para não exigir dela mais do que tem condições. 
Práticas inovadoras são eficazes quando educadores 

motivados se sentem respeitados e integrantes de 
uma equipe. Para que isso aconteça, requer que o 
Poder Público entenda Educação como investimento, 
forneça suporte pedagógico, condições de trabalho 
e que veja o aluno efetivamente como educando. 

QUESTÃO SINDICAL
Defendemos um sindicalismo livre e independente 
que saiba mesclar mobilização e negociação, que 
tenha compromisso com uma correta avaliação da 
correlação de forças. Que não seja subordinado 
a partidos políticos ou a governos. Que respeite 
o pluralismo de ideias e exercite sua democracia 
interna no cotidiano. Que não caia em ações 
extremadas que levem ao isolamento sem, no 
entanto, fugir da luta. Queremos um sindicato que 
consolide a unidade e que não perca de vista sua 
razão de ser: a defesa do interesse dos trabalhadores.
Na atual conjuntura que estamos vivenciando, 
com ameaças do Governo Federal de enfraquecer 
as organizações sindicais e os movimentos sociais, 
acreditamos que o ideal seja continuarmos buscando 
fortalecer o nosso sindicato, através de campanhas 
de filiação, da aglutinação da base e a manutenção da 
nossa independência à partidos,  patrões e centrais 
sindicais.

BALANÇO DO CPERS/SINDICATO
A unidade construída para eleger a atual direção da 
entidade, mostra que é possível aglutinar forças com 
ideias plurais, mantendo o mesmo objetivo que é o 
de fortalecer a categoria e tratar com transparência 
as questões administrativas e funcionais do nosso 
sindicato.
No final dos anos 70 nosso sindicato se tornou 
referência ao movimento sindical através de 
mecanismos que permitiam formas democráticas 
de expressão. As discussões nas escolas fluíam com 
as assembleias regionais culminando no Conselho 
e Assembleia Geral.  Direções do CPERS/Sindicato 
não hesitavam em escolher os interesses da categoria 
aos interesses dos partidos ou governos. Mas essa 
tradição foi sendo quebrada ao longo dos últimos 
tempos com a lógica de que “os fins justificam os 
meios”.
O que vivenciamos hoje é a retomada da opção dos 
interesses da categoria em detrimento dos partidos 
políticos cada vez mais desgastados pelas ideias e 
ações colocadas em prática. A categoria quer luta 
legítima por suas reivindicações sem ser usada 
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como massa de manobra para defender este ou 
aquele projeto político
É possível constatar que a unidade construída 
para eleger a atual direção da entidade, foi bem 
sucedida, pois percebemos que a busca da unidade 
e do diálogo para a construção das mobilizações 
e das lutas têm tomado o caminho certo. Com 
isso, conseguimos realizar a segunda maior greve 
da história do nosso sindicato. É verdade que, a 
conjuntura dos últimos anos tem sido difícil e que 
as grandes lutas e mobilizações tem acontecido no 
sentido de frear a retirada de direitos, mas que não 
podemos  sentir as melhorias na questão financeira 
de nossos associados.
Sempre defendemos a construção de uma frente 
de luta buscando a unidade não só no discurso, 
mas na prática. Somente com uma direção plural, 
independente e classista podemos impulsionar a 
luta por valorização profissional e por uma educação 
pública de qualidade. Nossa pauta de reivindicações, 
aprovada em assembleia geral, serve como referência 
para nossas ações na busca dos anseios da categoria.

PLANO DE LUTA
Pela implementação da Lei do Piso Salarial Nacional;
Pela reposição emergencial das perdas salariais;
Pela realização urgente de concurso público;
Valorização profissional de professores, especialistas 
e funcionários;
Melhores condições de trabalho e segurança nas 
escolas;
Pela garantia e manutenção dos Planos de Carreiras.
Mobilização conjunta com demais categorias em 
defesa dos trabalhadores;
IPE SAÚDE público e de qualidade;
Um movimento sindical pluralista, independente e 
representativo da base;
Maior entrosamento com professores, funcionários 
de escola e aposentados;
Fortalecimento dos departamentos do CPERS/
Sindicato; 
Pela construção de uma sociedade justa e 
ambientalmente sadia.

Tese do Movimento Pó de Giz – Ano de 2019.
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A CTB  EDUCAÇÃO RS LUTA POR MAIS JUSTIÇA SOCIAL, 
DEMOCRACIA E ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE

“Privatizaram sua vida,seu trabalho,sua hora de amar e seu direito de pensar.
 É da empresa privada o seu passo em frente,seu pão e seu salário.E agora não contentes querem 
privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à Humanidade pertence.” (Bertold 

TESE 09

CONJUNTURA INTERNACIONAL

A persistência da Crise Capitalista desencadeada 
em 2008 é a marca fundamental da conjuntura 
atual. Extensa, profunda e duradoura, a Crise, em 
suas várias etapas e nuances, empurra o planeta para 
um sistema cada vez mais financeirizado (portanto 
parasitário), tecnologizado (logo excludente), 
autoritário (conseguinte repressivo e belicista) e 
concentrador (inerentemente empobrecedor).
A sequência de lances dados pelos capitalistas 
para rearranjar seu poderio e dominância, desde a 
eclosão da Crise envolveu a intervenção financeira 
dos Estados Nacionais, Governos e Bancos Centrais 
com aporte trilionário de dinheiro para sanar 
os débitos e liberar créditos aos grandes grupos 
econômicos, passou pelo endurecimento das 
políticas governamentais fiscalistas (austeridade 
e ajuste), atacou os direitos sociais e trabalhistas 
de modo impiedoso, estimulou a introdução das 
novas tecnologias - até então dormentes - com forte 
impacto no Mundo do Trabalho, intensificou a ação 
diplomática e militar sobre os países emergentes 
através de golpes, ditaduras e guerras e ressuscitou 
como aliado as ideologias de extrema-direita no 
centro e na periferia do sistema.
O momento expõe um perverso e repulsivo 
alinhamento das teses neoliberais radicalizadas 
com as forças sociais e partidárias retrógradas e 
obscurantistas de matiz neofascista. Os fenômenos 
das migrações e dos refugiados acentuam os 
caracteres mais deletérios do uso político dos 
preconceitos e discriminações contra os pobres 
do mundo para legitimar práticas xenofóbicas, 
discricionárias e beligerantes e a situação se torna 
mais grave com a escalada das teses irracionalistas, 
fundamentalistas e extremistas, inimigas declaradas 
das conquistas e avanços civilizacionais da 
Modernidade, sejam elas liberais ou socialistas.

Antagoniza e se distingue dessa situação a incrível 
vitalidade e vigor da construção econômica, política 
e social da China Socialista, potência definitiva 
na virada do século e suporte de um modelo 
alternativo e contra hegemônico às pretensões dos 
EUA. Também é notável a recuperação do papel 
e influência da Rússia nas questões diplomáticas, 
militares, tecnológicas e econômicas no mundo.
A nota negativa reside na interrupção do ciclo 
histórico progressista até então em curso na América 
Latina, onde – salvo exceções heroicas como Cuba, 
Venezuela, Bolívia, Nicarágua e México – a Direita, 
em suas facetas mais reacionárias e com amplo 
apoio estadunidense, tem recuperado terreno, 
primado e direção dos processos sociais. Serviçal 
dos interesses estrangeiros, escorada nas elites 
tradicionais e apoiada por uma mescla que reúne 
a classe média domesticada e parcelas das massas 
populares despolitizadas, a Direita e seus partidos 
e lideranças guinam para o passado, advogando 
liberalismo irrestrito, conservadorismo moral e 
reacionarismo violento como projeto e programa.

CONJUNTURA NACIONAL

O caso brasileiro merece especial destaque, atenção 
e estudo. Desde a irrupção dos movimentos datados 
de 2013 apareceram de forma organizada e orgânica 
agrupamentos de feitio ideológico fascista, com 
pautas que incluíam o combate seletivo à corrupção, 
a negação e criminalização da Política e dos Partidos, 
a histeria anticomunista, a celebração dos regimes 
ditatoriais, o desprezo pela Democracia, a oposição 
aos Direitos em seu conjunto, o fundamentalismo 
religioso militante e a idolatria à meritocracia e ao 
individualismo,  tudo amalgamado por um discurso 
baixo e desqualificado carregado de mentiras, 
preconceitos, discriminações, intolerâncias e ódios.
As forças de Direita mais institucionalizadas, 
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adeptas ao jogo político regulado pelos princípios 
da Democracia burguesa, liberal e capitalista, viram 
nisso uma janela de oportunidade: fomentaram o 
extremismo, alimentaram a instabilidade, minaram 
as bases econômicas do país e, num bem articulado 
movimento do qual participaram o Parlamento, 
o Judiciário, a Mídia, os Militares e outros atores, 
enveredaram pelo trilho do Golpe.
O governo sucedâneo, comandado pelo golpista 
Michel Temer, deu marcha a uma mudança brutal 
nos rumos do Brasil. Adotou agenda regressiva, 
mirando os Direitos Sociais, fragilizando a 
Economia e Soberania da Nação, restringindo 
as garantias constitucionais e democráticas e 
instalando os preâmbulos de um Estado de Exceção. 
A passagem do cetro para o partido representante 
do neoliberalismo parecia uma questão de tempo e 
rito, mas a reatividade das organizações populares 
e a insatisfação da sociedade com as medidas de 
Temer pôs na ordem do dia o retorno do Presidente 
Lula como uma alternativa realista.
O Golpe – que já produzira a PEC da Morte, a 
Reforma Trabalhista, a Terceirização irrestrita, a 
“Deforma” do Ensino Médio, entre outras medidas 
– recrudesceu. Com base na Operação – hoje 
comprovada – “Farsa Jato”, processou, julgou, 
condenou e prendeu Lula em tempo recorde, 
tirando-o da concorrência presidencial em que 
liderava com larga margem. Ainda assim, a 
candidatura preferencial do Capital não decolava e, 
nesse impasse (com possibilidade de um 2º turno 
entre duas chapas de Esquerda) é que o “outsider” 
Jair Bolsonaro aparece como uma solução de 
compromisso para o “andar de cima” e uma válvula 
de escape para o “andar de baixo” intoxicado pelo 
fascismo.
Parcialmente tragada pelo fenômeno psicossocial 
da fascistização, a classe dominante brasileira 
aferiu Bolsonaro como o representante e executor 
de sua distopia e involução civilizacionais. O 
“neoliberofascismo” é a expressão de um condomínio 
político disforme, heterogêneo e metamórfico da 
herança colonial, escravocrata, elitista e antinacional 
dos segmentos que historicamente dominaram o 
Brasil.
A Esquerda, presa a uma visão republicana, 
democratista, ingênua e crédula, modo geral, 
subestimou a decisão e objetividade da Direita 
e partiu para o embate eleitoral dividida e 
fragmentada. À óbvia união e amplitude prevaleceu 

a consecução de linhas particularistas, pouco 
dialógicas e convergentes entre si, baseadas em 
prognósticos equivocadamente otimistas.
Tal um tsunami a candidatura de Bolsonaro (sem 
um partido estruturado nacionalmente e com 
mínimo tempo de propaganda eleitoral) conseguiu 
lograr êxito graças ao amplo apoio de massas, 
forte financiamento ilegal, uso intenso da internet 
e das fake news, discurso reacionário em toda 
linha (machista, misógino, racista e homofóbico), 
condescendência da mídia oligopólica, manobras 
ao arrepio da Lei emanadas do próprio Judiciário e 
personalização do político antissistema, vencendo 
surpreendentemente o pleito eleitoral, fazendo 
Governos Estaduais e elegendo bancada significativa 
no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas.
Empossado, Bolsonaro oscila entre a celeridade 
em aplicar agenda política agressiva, antipopular, 
antinacional, repressiva e retrógrada, com forte viés 
neoliberal, e o fracasso econômico retumbante, com 
crescente desemprego, empobrecimento, carestia e 
indicadores do PIB revistos sucessivas vezes para 
baixo, beirando o crescimento zero (ou mesmo 
negativo) e a recessão técnica. Soma-se a isso os 
escândalos de corrupção, uso político da Justiça, 
envolvimento com o crime organizado e grupos 
paramilitares, incompetência administrativa, 
favorecimento de parentes, amigos e aliados, entre 
outros maus feitos.
Diante de cenário desastroso, a tentação autoritária 
aparece como uma possibilidade real. A forma 
e conteúdo de resistência e luta ainda não está 
definida e decidida no campo oposicionista e entre 
as proposituras existe a que pleiteia a construção 
de uma Frente Ampla – partidária, política, 
social, programática – que reúna diversidade, 
pluralidade, heterogeneidade, a partir de pontos 
comuns: Democracia, Direitos, Desenvolvimento 
e Soberania. A linha da Frente Ampla envolve 
recuperar e refazer os três aspectos fundamentais 
do Estado Moderno: seu caráter Democrático de 
Direito, sua preocupação com o Bem-Estar Social e 
sua afirmação soberana e independente.
A barragem do projeto ultraliberal, recolonizador, 
obscurantista e autoritário exige desde agora uma 
ação unitária, não-hegemonista, desapegada das 
ilusões eleitorais, com forte mobilização junto 
às classes populares, trabalhadores, mulheres, 
negros, juventude, empresariado. É preciso ter 
compreensão do que se passa sob pena de - indireta 
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e inconscientemente – contribuirmos para o 
aprofundamento não só da crise, mas também 
para a afirmação de um ciclo histórico e de um 
modelo estatal e societário contrário às aspirações, 
necessidades e perspectivas nacionais, populares, 
democráticas avançadas.

CONJUNTURA ESTADUAL

No cenário regional, a eleição de Eduardo Leite 
foi acompanhada de dados nada favoráveis. Pela 
primeira vez a Esquerda, concorrendo fragmentada 
em várias chapas, não alcançou vaga no 2º turno, 
resultando numa disputa balizada pelo campo 
conservador; a bancada de deputados eleitos é 
esmagadoramente alinhada aos termos privatistas, 
fiscalistas e repressivos, sem compromissos com 
uma proposta de desenvolvimento econômico e 
social para o Rio Grande do Sul, formando uma base 
parlamentar situacionista capaz de encadear vitórias 
ao Governo; a sociedade gaúcha responde com apoio 
e entusiasmo aos discursos e atos de viés retrógrado; 
o movimento social, mesmo que vigoroso, sofre as 
consequências das derrotas e reveses do último 
período; o serviço público acumula prejuízos e se 
vê diante de uma decidida ofensiva que prevê a 
privatização de empresas estratégicas, mudanças 
no modo de gestão e administração das políticas 
públicas e remodelagem do quadro burocrático das 
carreiras de Estado e suas funções.
O Governador, sob o manto do diálogo e da 
renovação, age de forma truculenta, exclusivista e 
adepta das velhas práticas e métodos de governança. 
Reprisa a malfadada linha de Sartori, porém conta 
com capital político superior, além de maior apoio da 
imprensa local. Blindado e celebrado, Leite navega 
até o momento em águas tranquilas, consequência 
do protagonismo golpista da Direita gaúcha, das 
vitórias eleitorais nos pleitos de 2016, da base social 
convertida às tendências fascistizantes, do tamanho 
reduzido da oposição e da crença de que o Estado 
é um empecilho e um fardo para a retomada do 
crescimento.
Resistir e lutar nesse cenário exigirá preparo 
e abnegação. Como na realidade nacional, os 
prognósticos são sombrios, quase desanimadores, 
porém não resta outra saída que não seja debater 
com as categorias profissionais, com as periferias, 
com a juventude, com as mulheres, com as 
“minorias” e excluídos, articulando organização 

unitária, lutas convergentes e solidárias, planos 
e pautas em contraposição e rompendo com as 
barreiras e “bolhas” que nos separam e isolam do 
conjunto da população. A Frente Ampla, medida 
e sentido defendida pela CTB, terá no RS uma 
difícil concretização, dada a polaridade acentuada, 
a migração de parte dos partidos para o lado 
governista e a limitada capacidade de obstrução aos 
projetos do Governo Leite no âmbito do Legislativo.
O Cpers, Centrais Sindicais e demais sindicatos, 
movimentos sociais – em especial, jovens estudantes, 
mulheres, negros e LGBTs – tem como tarefa e 
horizonte construir não apenas uma crítica e potente 
oposição, mas apontar saídas e alternativas para fazer 
frente aos ditames neoliberais e às ameaças fascistas. 
O aprofundamento da crise, a falência das políticas 
públicas, o desemprego e a carestia generalizada 
e os atentados à Democracia são pontos vitais da 
unidade, resistência e luta do povo.

SINDICAL

A classe trabalhadora brasileira alcançou conquistas 
nos governos de Lula e Dilma: política de valorização 
do salário mínimo, aumentos reais nas negociações 
coletivas, legalização das centrais sindicais, extensão 
dos direitos trabalhistas às domésticas, dentre 
outras. A partir da crise de 2008, tanto a economia 
como a política tiveram problemas, o que gerou 
reflexos nas negociações salariais, apresentando um 
quadro de poucos avanços.
A conjuntura política nacional mudou 
profundamente desde o golpe sofrido pela 
presidenta Dilma, e também no governo Temer, 
apesar da resistência dos trabalhadores, da 
realização das Greves Gerais e outros movimentos, 
não foi possível impedir os retrocessos nos direitos 
sociais e trabalhistas. No atual governo Bolsonaro, 
o retrocesso está sendo implantado profunda e 
velozmente.
A CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil) criada a 10 anos, firma-se a cada ano como 
um instrumento poderoso da luta dos trabalhadores 
pela sua forma de organização, com democracia 
interna, transparência e a busca do consenso que 
caracterizam o sindicalismo classista e a unidade 
na diversidade. A CTB participa dos fóruns das 
Centrais, pois entende ser de suma importância 
buscar a unidade na diversidade entre as diferentes 
centrais. Defende a unicidade sindical, pois entende 
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que o pluralismo sindical promove a divisão e a 
fragilização dos sindicatos e da luta.
A ação sindical baseada na independência, 
autonomia, combatividade, democracia, diálogo 
e unidade, tendo como perspectiva a sociedade 
socialista, estes são os eixos defendidos pela CTB 
(Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil).
Durante o próximo período o movimento 
sindical é chamado a atuar de forma organizada 
e firme para impedir à retirada de direitos e a 
entrega de riquezas do Brasil. A permanência do 
Cpers Sindicato, na Frente Brasil Popular, e nas 
atividades conjuntas das Centrais Sindicais têm 
sido uma política acertada.
Hoje, mais do que nunca, se faz necessário uma 
grande unidade da classe trabalhadora, pois 
vivemos em um Estado de Exceção, com o apoio 
do Judiciário e da Mídia. A miséria que virá com o 
aumento do desemprego e as medidas restritivas 
impostas pelos governos causarão uma grave 
crise social e institucional.
Ainda que o mundo do trabalho passe por 
intensas transformações e a conjuntura política 
e econômica seja desfavorável aos que vivem do 
trabalho, os Sindicatos não perderam importância 
e centralidade. Não é à toa que as legislações 
aprovadas ou apresentadas desde o Golpe contra 
a Democracia têm no sindicalismo um dos alvos 
preferenciais.

Reforma Trabalhista, Terceirizações, MP 871 e 
MP 881, são alguns exemplos da ofensiva contra 
os direitos trabalhistas e contra a estrutura e 
organização sindical. O quadro de desemprego, 
subemprego, informalidade, precarização e self-
employed criou uma situação inusitada e trágica: 
pela primeira vez na história verificou-se um 
contingente maior de assalariados sem registro 
formal do que empregados com carteira de 
trabalho assinada.

No serviço público e, particularmente na 
Educação, a tônica é enxugamento, sucateamento, 
congelamento de salários, destruição das 
carreiras, demissões e abuso de contratados e 
terceirizados. O enfraquecimento da base laboral 
repercute nas entidades sindicais e dificulta 
sua operacionalidade política, administrativa, 
financeira e funcional, demandando inovações e 

retomadas de velhos princípios organizativos (como o 
da organização por local de trabalho).

No âmbito das Centrais Sindicais aparece com 
ênfase o trabalho conjunto e unitário como solução 
de compromisso e busca de maior capacidade de 
intervenção nas disputas sociais. É um exemplo que 
mostra caminhos e práticas para enfrentar a maré 
retrógrada em todos os terrenos, desde a criminalização 
dos movimentos e perseguição de suas lideranças até 
as pautas de retirada de direitos.
Unidade, unicidade, protagonismo, camaradagem, 
“amplitude e radicalidade” e luta, são mais que bordões 
ou frases feitas, constituem-se na materialização de 
princípios e condutas para barrar, derrotar e reverter 
o cenário hostil em que vivemos no Brasil e no Rio 
Grande do Sul.

EDUCACIONAL

A educação pública brasileira sofre ataques diretos e 
cada vez mais profundos, desde a eleição do governo 
Bolsonaro, quadro que já começou com a aprovação 
da PEC da Morte, aprovada durante o governo Temer, 
que cortou os investimentos em saúde e educação por 
20 anos.
As medidas que foram tomadas, desde o golpe da 
presidenta Dilma, durante o governo Temer, que 
iam desde avaliações externas, pouca formação de 
educadores e estímulo a meritocracia, aprofundaram a 
precarização nas relações de trabalho dos educadores.
No governo Bolsonaro, os ataques à educação pública, 
e aos trabalhadores da educação são intensos, e vão 
desde o corte dos investimentos, em todos os níveis 
educacionais, até uma campanha de destruição do 
trabalho docente; fato que já vem desde a campanha 
eleitoral, com infâmias, como a existência de um “kit 
gay”, nas escolas, bem como colocando os professores 
como doutrinadores ideológicos, com claro objetivo 
de desmerecer os profissionais e sua atividade.
O incentivo à privatização e militarização das escolas, 
ocorre até por vias legais, através de mudanças na 
estrutura legal, o aumento inclusive das agressões aos 
educadores é resultado da postura governamental, 
somado à onda fundamentalista religiosa, por grande 
parte da população.
A situação dos educadores gaúchos é vergonhosa, 
desde o governo Sartori, permanecendo a mesma 
política, durante o governo de Eduardo Leite. Ocorre 
congelamento e atraso de salários, fechamento 
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de setores, escolas, turnos, enturmação, 
multisseriação, assédio moral, contratos 
temporários mais precarizados e ainda a demissão 
de colegas contratados doentes, o que denota a 
frieza do governo atual.
Várias escolas sofrem com a falta de profissionais, 
fechamento de bibliotecas, com o desrespeito 
à autonomia pedagógica, administrativa e 
financeira, uma vez que nos governos Sartori 
e Leite até os calendários escolares foram 
contestados, por parte dos governos.
O empobrecimento da categoria é muito grande 
e a humilhação de comprar o próprio salário, 
por meio de aplicativos bancários, pagando juros 
altos, aumentam as estatísticas de adoecimento 
físico e mental dos educadores, levando alguns 
até ao suicídio.
Os educadores continuam fazendo seu trabalho 
valoroso, mesmo com atraso salarial. As 
produções das escolas públicas são louváveis, 
premiadas e reconhecidas; mas o apoio de setores 
da sociedade em defesa da escola pública está cada 
vez mais difícil. A desculpa de que não há dinheiro 
para pagar em dia, e um salário mais digno, não 
convence quem precisa se sustentar com o seu 
trabalho, entretanto, face ao grande desemprego 
muitas pessoas, justificam que é melhor receber 
desta forma do que estar sem emprego. Esta 
narrativa tem apoio dos mais diversos setores da 
sociedade. Em vários estados brasileiros ocorrem 
também atrasos, mas é preciso considerar, que 
o Rio Grande do Sul é a quarta maior economia 
do país e os educadores recebem segundo pior 
salário do Brasil.
Com governantes que apresentam projetos 
neoliberais e privatizantes, sofrem os alunos, mas 
principalmente, os educadores, que são um dos 
maiores pilares da educação pública.
É preciso lembrar que a escola deve ser um 
espaço democrático, que estimule a participação, 
o debate e o respeito às diferenças, independente 
de gênero, etnia, orientação sexual e classe social, 
princípio que está consagrado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948.
Nas escolas é muito comum a reprodução do 
machismo, racismo e homofobia, através de 
conversas e piadas, até pela violência, explicada 
pela formação conservadora da sociedade, e até 
pelo avanço do fundamentalismo religioso, no 
Brasil.

A escola é um espaço de construção de conhecimento, 
mas além disso, deve ser um local de ampliação de 
valores, onde a comunidade escolar, pode e deve ter 
espaço para demonstrar suas diferenças e culturas de 
forma democrática e harmônica, para a partir daí, 
surgir uma soma de conhecimentos.
Os pensadores e acadêmicos negros e negras do 
Brasil precisam ser valorizados; o acesso à cultura 
afro-brasileira e africana, devem ser propiciados às 
escolas, bem como a importância da matriz africana 
na formação da sociedade brasileira.
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no 
ensino fundamental e médio é previsto desde 2003 
pela Lei Federal nº. 10639/03 e sua aplicação efetiva 
pode significar um avanço para a construção de uma 
sociedade e uma escola com igualdade e sem racismo.
O Cpers Sindicato deve afirmar sempre a postura 
de combate ao racismo e luta por aplicação de 
políticas públicas de promoção de igualdade racial e 
de reparação do racismo institucional, herança dos 
séculos de escravidão.
Repensar o papel social da escola significa também 
reforçar a bandeira da educação ̈ não sexista¨. Assumir 
esta bandeira significa reconhecer que a escola que não 
deve reproduzir as discriminações e desigualdades de 
gênero. É preciso mudar comportamentos e atitudes 
que hoje ainda estão presentes nas práticas de alguns 
educadores, nos livros didáticos e nas políticas 
educacionais.
Os avanços e os direitos conquistados pelas mulheres 
exigem constante vigilância, pois a violência e a 
discriminação são frutos de uma relação pública e até 
civilizatória, demonstra que a desigualdade de classes, 
precede a desigualdade entre homens e mulheres. O 
papel de inferioridade da mulher vem sendo reforçado, 
sobretudo através da educação, que procura impor 
padrões específicos para homens e mulheres. Em casa, 
na escola, nos meios de comunicação, a mulher sempre 
aparece caracterizada como um ser ¨dócil¨ e ¨frágil¨ e 
o homem é o ser forte, inteligente e superior.
No geral, a escola não consegue cumprir seu papel 
social e tem funcionado mais como uma instituição 
que reproduz os valores da classe dominante. Uma 
educação não sexista busca promover a igualdade entre 
homens e mulheres, que precisam ser instrumentos de 
democracia, por meios dos quais se ensinem valores 
universais da humanidade, tolerância à diversidade, 
respeito à orientação sexual e a raça, a superação de 
preconceitos e a construção de pessoas comprometidas 
com a igualdade de direitos e com a cultura de paz.
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O que cabe aos educadores, é participar da luta 
em defesa dos direitos democráticos, por salários 
dignos, pagos em dia, na defesa da escola pública, 
pois somente ela atenderá a população pobre 
e, hoje, o direito de estudar está cada vez mais 
restrito e precário.
O papel da escola é educar para uma leitura crítica 
da realidade, questionamento dos valores vigentes, 
estimular a mudança de comportamentos e 
atitudes nas relações interpessoais, estimular a 
busca de soluções. Crucial também, a escola estar 
presente na vida da comunidade.
Diante do quadro político nacional, antevemos 
uma maior precarização nas relações de trabalho 
e sucateamento das escolas públicas, no Estado, o 
que é preocupante, pois a educação não se efetiva 
completamente, sem democracia, tampouco a 
democracia pode existir sem a educação.

FUNCIONÁRIOS E FUNCIONÁRIAS DE 
ESCOLA SÃO EDUCADORES EM LUTA

Ao longo do processo histórico da educação 
brasileira, os funcionários e funcionárias de escola 
eram contratados(as) em condições precárias e 
constavam nos quadros gerais dos estados. Não 
eram reconhecidos como educadores(as), apesar 
da grande importância de suas atividades na 
educação. Criou-se no interior da escola uma 
equivocada divisão do trabalho, separando-os e 
distinguindo-os em intelectual e manual. Para 
superar a precarização na atividade, alcançar a 
organização e a profissionalização adequadas e 
o reconhecimento de sua atuação no processo 
educativo escolar será preciso ainda muita luta.
São quatro os eixos estruturantes da carreira 
profissional dos funcionários de escola: 
ingresso por concurso público, vencimento, 
profissionalização e plano de carreira. Sem dúvida, 
o ingresso por concurso público é prioritário, por 
ser exigência constitucional e ponto de partida 
para as demais condições.
A participação dos (as) funcionários (as) nas lutas 
do movimento sindical tem sido fundamental, 
pois seu protagonismo garante a visibilidade 
como Profissionais da Educação conforme a 
alteração do artigo 61 da LDB feita em 2009 e, da 
mesma forma, com a introdução do artigo 62A 
na LDB, a qual se define que a formação inicial 
destes(as) profissionais deve conter conteúdos 

técnicos/pedagógicos em nível médio ou superior.
A precarização nas relações de trabalho tem atingido 
de forma mais cruel o segmento dos funcionários 
de escola, que em grande número são contratados 
(na atualidade por tempo determinado) e sofrem 
com o número reduzido de colegas e o consequente 
acúmulo de trabalho. Muitos foram demitidos por 
terem adoecido, seguramente pela excessiva carga de 
trabalho e aos baixos salários – atrasados, parcelados 
e congelados.
A escola é um espaço de formação científica, técnica 
e cidadã, onde todos tem muita importância. Deve 
se reconhecer, na lei e na vida, os funcionários da 
educação como verdadeiros e legítimos educadores, 
com formação, carreira e remuneração compatíveis às 
suas qualificações e funções.

APOSENTADOS E APOSENTADAS DO CPERS 
NA LUTA SEMPRE

A história de luta do Cpers Sindicato foi realizada 
principalmente pelas aposentadas e aposentados da 
entidade. Construíram com sua sabedoria, experiência 
e dedicação uma bela trajetória. Várias conquistas da 
categoria foram fruto da mobilização das gerações 
anteriores cuja representatividade atual alcança a 
metade do quadro de sócios do Cpers.
O coletivo estadual de aposentadas e aposentados 
atuou intensamente durante este período, criando os 
coletivos nos Núcleos, realizando Encontros Regionais 
e Estaduais, com debates sobres questões específicas 
e ainda sobre temas como a Reforma da Previdência. 
As atividades foram vitoriosas, tanto pela organização, 
quanto pela expressiva participação. A presença 
dos aposentados e aposentadas também foi muito 
importante nas atividades gerais do Sindicato, sempre 
foi muito significativa.
No período atual de ataques aos direitos da classe 
trabalhadora e dos servidores(as), será vital contarmos 
com a categoria unida, e os aposentados e aposentadas 
serão mais uma vez um grande esteio na organização 
da luta.

BALANÇO DO CPERS-GESTÃO 2017/2020

A atual direção do Cpers Sindicato - empossada em 
agosto de 2017 – enfrentou uma difícil conjuntura 
determinada pela ofensiva dos golpistas contra a 
Democracia, os Direitos e as Liberdades. Sob os 
governos Temer e Sartori, a classe trabalhadora sofreu 
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reveses severos, a saber: perdas de direitos 
trabalhistas históricos, retrocessos constitucionais 
e legais ferozes e perseguições, criminalizações e 
repressões violentas. Em âmbito local, a situação 
não foi mais amena, ainda que os movimentos 
tenham conseguido bloquear e derrotar o cerne 
do programa governista.
Foi um período em que o Sindicato empreendeu 
diversas lutas, tanto nas questões específicas 
da categoria, quanto nas questões gerais da 
Educação e dos trabalhadores. Importante 
destacar as vigílias realizadas na Praça da Matriz 
para pressionar os deputados estaduais durante 
as votações do Pacote de Maldades do Governo 
Sartori; a realização de caravanas e plenárias 
estaduais para construir a mobilização, resistência 
e luta; os sucessivos atos públicos estaduais contra 
o atraso de salários, fechamento de escolas, em 
defesa do IPE; as aulas cidadãs e plenárias contra 
a Terceirização; a organização e participação da 
CONAPE.
A Greve de 2017, com seus 94 dias de duração, 
teve seus méritos e suas mazelas. Desmascarou a 
política de Sartori perante a sociedade, levantou 
os trabalhadores em educação em massa por sua 
dignidade profissional, impediu a aprovação de 
projetos de leis regressivos e recuperou a confiança 
da categoria no Sindicato. A intransigência 
governamental e a tática de prolongar a greve sem 
negociações ou propostas – a exemplo do que 
ocorrera em SP, GO e PR – esgotou as condições 
de luta e levou a um resultado de soma zero, não 
havendo vitória dos planos governistas, nem 
derrota da ação sindical.
Em termos estruturais e administrativos foram 
realizadas melhorias na sede central e nos 
Núcleos. A aquisição de sedes próprias e carros 
novos racionalizou custos e permitiu melhores 
condições para o trabalho sindical. Apesar do 
congelamento das receitas, a gestão financeira se 
manteve equilibrada, mesmo com os sucessivos 
atrasos no repasse das mensalidades por parte do 
Governo do Estado. Não foi solicitada nenhuma 
chamada extra, para arcar com os custos da luta, 
pois somos ciosos da penúria econômica em que 
se encontra nossa categoria.
Os departamentos do Cpers, apesar de todas as 
dificuldades seguiram realizando as atividades 
do Sindicato, atuando nas questões mais 
específicas, como gênero, diversidade, educação, 

funcionários, saúde, cultura, juventude e aposentados, 
realizando encontros regionais, estaduais, além de 
representação em espaços nacionais.
A correlação de forças no quadro político estadual só 
piorou com a posse de Eduardo Leite, que aprofunda 
a crise do Estado, com sua postura privatista e de 
ataque aos servidores; em nível nacional, o povo, as 
atividades sindicais sofrem ameaças diárias, até com 
a possibilidade do fim do desconto em folha das 
mensalidades dos sindicatos.
O balanço deve ser considerado positivo, mediante 
a situação econômica e política que vivemos; num 
momento onde muitos sindicatos estão fechando as 
portas, a entidade está funcionando e permanece ativa 
politicamente.
É preciso observar, que numa correlação de forças 
desfavorável os trabalhadores em geral os educadores 
também sofrem seus reflexos. Até agora, foram 
realizadas muitas e grandiosas atividades, com 
caráter de resistência, denúncia e construção de uma 
consciência sobre os ataques, perigos e desafios. 
Será necessário organizar um grande movimento, 
responsável e sério para tentar impor derrotas ao 
governo estadual, na sua sanha de retirada de direitos 
da categoria.

PLANO DE LUTAS

As conquistas da classe trabalhadora e do povo 
brasileiro ao longo da história são resultado de lutas, 
mobilizações e greves.
O golpe promovido pelas elites, utilizando a mídia 
empresarial, a maioria do Congresso Nacional e setores 
da polícia, do Ministério Público e do judiciário, levou 
ao Palácio do Planalto um Governo ilegítimo, cujas 
medidas atingiram o conjunto da classe trabalhadora e, 
diretamente, os servidores públicos, em todos os níveis.
O governo golpista de Temer, trouxe retrocessos que 
se desenvolveram de forma rápida e violenta a partir 
de medidas como a PEC 55; o PLP 257; a reforma da 
previdência que foi gestada nos gabinetes palacianos, 
e com apoio do Congresso; a reforma trabalhista que 
atende os interesses dos empresários e banqueiros; o fim 
da destinação dos recursos do pré-sal para a educação 
e a saúde; os ataques aos direitos democráticos; e outras 
imposições que fizeram retroceder todas as conquistas 
da classe trabalhadora e da população brasileira.
A onda conservadora catapultou a eleição de Bolsonaro 
à presidência do Brasil, e grande quantidade de 
deputados, nos níveis estadual e federal, alinhados aos 
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projetos da Direita e da Extrema Direita brasileira. 
A chegada ao poder de Jair Bolsonaro trouxe um 
aprofundamento da retirada de direitos sociais 
e trabalhistas, tanto em nível federal e estadual, 
com perdas para a classe trabalhadora.
A luta contra estas injustas medidas só será possível 
com uma grande unidade dos trabalhadores 
e a formação de uma Ampla Frente Política, 
que é urgente e necessária, para impedir o total 
sucateamento do Estado brasileiro. Neste sentido 
é preciso que façamos a luta por:
Mobilização e luta pelas pautas contrárias as 
medidas do governo Bolsonaro que atacam a 
Educação e as políticas públicas, reivindicando 
mais verbas para as áreas educacional e social;
Movimento para reestabelecer a Democracia, os 
Direitos, as Liberdades, o Desenvolvimento e a 
Soberania Nacional no país;
Revogação da PEC 95 e dos cortes orçamentários 
nas escolas de nível básico, nas universidades, 
nos institutos federais e em todas os setores de 
pesquisa acadêmica do Brasil;
Aprovação do novo FUNDEB em caráter 
permanente com a respectiva aplicação do Piso 
Salarial Profissional Nacional a professores e 
funcionários e paridade aos aposentados;
Garantia do cumprimento do Plano Nacional 
de Educação, especialmente nos quesitos de 
financiamento, gestão democrática e valorização 
profissional;
Contra a mercantilização, a militarização, a 
mordaça pedagógica que visam impedir o acesso 
e permanência bem-sucedidos dos educandos e 
atacam a democracia, a liberdade e a autonomia 
nos sistemas e redes de ensino e nas escolas e 
universidades públicas.
Redução da taxa de juros para viabilizar a 
retomada do crescimento industrial.
Redução da jornada de trabalho para 40 horas 
semanais sem redução de salários.
Investimentos em infraestrutura produtiva, social 
e urbana.
Destravamento do setor de construção, através 
de instrumentos que garantam as atividades 
produtivas e os empregos do setor.
Criação de condições para o aumento da produção 
e das exportações da indústria de transformação.
Adoção de políticas que sustentem o setor 
produtivo, adensamento das cadeias e 
desindustrialização do país, com contrapartidas 

sociais e ambientais.
Fortalecimento do mercado interno para incrementar 
os níveis de produção, consumo, emprego, renda e 
inclusão social.
Investimentos na ampliação e qualidade dos serviços 
públicos.
Educação pública, saúde pública, transportes, moradia 
popular.
Reforma tributária, com a adoção da progressividade 
dos impostos e taxação de bens de luxo.

Na perspectiva da valorização profissional dos/as 
trabalhadores/as em educação, jornada, formação 
inicial e continuada, carreira e condições de trabalho, 
saúde e salário dignas e em favor da Previdência 
Pública como direito humano inalienável,exigimos:

Pagamento dos salários até o último dia  útil do mês.
Pagamento do Piso Salarial Nacional Profissional 
respeitando o plano de carreira do Magistério.
Reposição das perdas salariais.
Concurso público já,e nomeação, para todos os setores 
da escola.
Nova legislação para a contratação de professores 
temporários de forma a diminuir a exploração, destes, e 
garantir melhores condições de trabalho.
Respeito ao Estatuto do Magistério, e aos planos de 
carreira.
Campanha pela redução de alunos por sala se aula, para 
melhorar as condições de trabalhos dos professores e 
melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem dos 
estudantes.
Pleno funcionamento do IPE, público, com atendimento 
de qualidade, em todos os setores,sem aumento das 
contribuições.
Que o governo ofereça um plano de Saúde do 
Trabalhador/a.
Luta permanente contra todo tipo de discriminação de 
gênero, raça e orientação sexual.
Fim do estorno do vale refeição.
Reajuste da Gratificação de diretores e vices.
Atualização e pagamento das promoções do magistério 
e funcionários/as de escola.
Manutenção e cumprimento dos Planos de Carreira dos 
educadores/as.
Fortalecer a autonomia pedagógica,administrativa e 
financeira das escolas.
Garantir o funcionamento dos espaços pedagógicos 
das escolas (orientação, supervisão, bibliotecas, 
laboratórios).
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Assinam esta tese: Solange Carvalho (1ª vice-
presidenta estadual do Cpers), Ana Paula Santos, 
vice diretora do Núcleo de Caxias, Sueli Dal 
Prá,Geniza Maciel, direção do Núcleo de Caxias, 
Ianduí Maia,Luciana Campos, do Núcleo de 
Caxias; Alex Saratt, vice diretor do Núcleo de 
Taquara, Cléber Duarte, Marisa Barth direção 
do Núcleo de Taquara, Fernanda Norberg; 
Magda Schmitt, vice diretora Núcleo de Erechim, 
Valquiria Scotta, conselheira estadual; Carla 
Simone Blawskowski, vice diretora do Núcleo 
de Camaquã; Jucemar Costa, diretor do Núcleo 
de Cachoeira do Sul, Dina Marilú Machado, 
representante estadual dos (as)aposentados(as), 
Carlos Bernabé da Paixão direção do Núcleo de 
Cachoeira do Sul; Gabriela de Lima, conselheira 
estadual, Núcleo de Santa Rosa; Evanda do 
Amaral, Ildete Pithan, Tânia Krizozun, Neusa 
Pinheiro, Yara Santos, conselho do Núcleo de 
Cruz Alta; Marcio Dejalmo Motta, Núcleo de 
Osório, conselheiro estadual, Eunice Petry, Marli 
Teixeira,Ilda Nicoletti, Rosin Soares, Cristiane 
de Sena, representante municipal; Paulo Sergio 
Batista, direção do Núcleo de São Leopoldo, 
Ana Deisi, Núcleo de São Leopoldo; Vanessa 
Domingues, Clarice Lanzarin, do Núcleo de 
Canoas; Fernando Rosário, Maria Ivonne Farias, 
do Núcleo de Pelotas; Luiz Etevaldo da Silva, 
direção do Núcleo de Ijuí, Teresinha Castoldi, 
Arnildo Moscatto, Debora Soso, Núcleo de Ijuí; 
Munir Lauer, do Núcleo de Passo Fundo; Vinícius 
Dill Soares, conselheiro de base Cnte,39º Núcleo, 
Fábio Dullius, Leonardo Pretto, do Núcleo de 
Porto Alegre; Lúcio Ramos, Adriana Schiefelbein, 
direção do Núcleo de Santa Maria, Dartagnan 
Dagostini, conselheiro estadual, Fabio Freitas, 
Narendranath Costa, Rafael Kapron, do Núcleo 
de Santa Maria.
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A Humanidade vive uma nova etapa da luta de 
classes. Nela, o capital financeiro e oligopolizado 
é quem determina as regras do sistema capitalista 
mundial. Esse processo, iniciado há algumas 
décadas, aponta para um maior acirramento 
entre as grandes potências econômicas. Para as 
demais nações, está “reservada” uma fase de maior 
subordinação e desestruturação.
Essa nova etapa tem origem na crise do capitalismo 
dos anos 70, com o fim da paridade ouro/dólar. 
Começou uma pressão gigantesca do capital 
financeiro sobre os governos nacionais para adoção 
de medidas para acabar com as amarras nacionais 
sobre a livre circulação do capital. Não das pessoas, 
que fique bem claro! Vide tragédia dos migrantes.
Para se ter uma ideia da ferocidade e da velocidade 
com que o capital financeiro atua nessa nova etapa, 
vale registrar que, após a crise de 2008, cerca de 650 
reformas trabalhistas foram realizadas ao redor do 
mundo, atingindo as classes trabalhadoras de 110 
países. O objetivo do capital financeiro é impor 
uma redução drástica  do valor da força de trabalho, 
desregulamentando completamente as relações de 
trabalho a fim de rebaixar constantemente, o seu 
custo, vide o fim da CLT, aqui no Brasil. Para tanto, 
os capitalistas necessitam desmontar o Estado, 
inclusive na sua capacidade de regulação, transferir 
os ativos reais públicos e privados ao capital rentista, 
privatizar os bens públicos e elevar a exploração 
predatória da natureza.
    Simultaneamente, há uma nova revolução 
tecnológica em curso que vem mudando a 
configuração das classes sociais e a divisão 
internacional do trabalho. Podemos exemplificar 
com o caso da “uberização” – processo que pressiona 
para uma maior exploração da força de trabalho no 
mundo todo, aumentando a concentração da renda 
e a fragmentação dos trabalhadores. Com isso os 
trabalhadores perdem os referenciais clássicos de 

organização da nossa classe. Segundo a ideologia 
neoliberal são os chamados “empreendedores” - 
patrões deles mesmos. Esse processo tem levado a 
uma maior desigualdade social, aumento brutal do 
desemprego e perda acelerada de direitos.
    A situação se agravou com a crise de 
“superacumulação” de capital, em 2008, cuja 
principal expressão foi o estouro da bolha 
imobiliária nos EUA, onde o capital especulativo 
impôs as cartas para a saída da mesma. Ao invés de 
os grandes bancos e empresas quebrarem, foram as 
famílias e os governos do mundo todo que ficaram 
endividados.
 A Crise atual é mundial e não é uma mera crise! 
Ela tem uma extensão e uma profundidade ainda 
não muito claras e se expressa em pelo menos três 
dimensões: no mundo do trabalho, na natureza 
(meio ambiente) e no endividamento, com altas 
taxas de juros, dos Estados, das famílias e das 
corporações.
Toda essa situação está levando a uma maior 
polarização entre a extrema-direita e os setores 
progressistas e de esquerda no mundo todo. Países 
como Cuba, Venezuela, Líbia e Irã, que ousaram 
defender suas riquezas naturais e manter sua 
independência, sofrem intervenções, bloqueios 
econômicos e tentativas de golpes por parte do 
imperialismo norte americano. Se faz necessário 
analisar melhor os processos que ocorreram no 
interior de cada país como na Grécia, na Espanha, 
nos EUA com o Occupy Wall Street e, inclusive, as 
mobilizações de 2013, no Brasil. Assim como, mais 
recentemente, o exemplo dos Coletes Amarelos na 
França e os resultados eleitorais contraditórios na 
Europa, no México e os processos que estão se dando 
na América do Sul. Todos expressam, em maior ou 
menor grau, um potencial explosivo anti-sistêmico.

“Eu sou porque nós somos”
Marielle Franco

Tese da INTERSINDICAL e INDEPENDENTES

O CAPITALISMO EM CRISE SE TORNA MAIS AGRESSIVO!

TESE 10
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AMÉRICA LATINA – UM CONTINENTE SOB 
ATAQUE DOS EUA

Após invasões, saqueios e chacinas nos países 
árabes sob falsos pretextos sustentados pela mídia 
capitalista; após a derrota na Síria, tendo como 
custo milhões de vítimas, o imperialismo lança 
suas garras sobre a Pátria Grande de Bolívar que 
vivia um período de avanço político e econômico, 
no campo democrático e popular. Com interesse de 
apropriação das riquezas minerais como petróleo 
e nióbio, mas também da nossa biodiversidade, 
além do controle geopolítico, os EUA e seus aliados 
promovem hoje um ataque, sem precedentes, contra 
nosso território latino-americano.
CUBA - Vanguarda socialista sofre, hoje, o 
recrudescimento do bloqueio econômico emidiático 
orquestrado pelo governo Trump;
VENEZUELA – Enfrenta, sem descanso, os 
ataques do “império” que não aceita a soberania e 
autodeterminação da República Bolivariana.
NICARÁGUA - Os USA, mais uma vez, atacam esse 
país para impedir a construção do canal que unirá os 
dois oceanos, obra que tornará o Canal do Panamá 
de domínio das empresas americanas, obsoleto.
COLÔMBIA- A não implementação dos acordos de 
paz, por parte do governo e frequentes assassinatos 
das lideranças sociais, muitas delas do partido 
FARC, desmascaram o caráter beligerante do atual 
governo.
As perspectivas não são as melhores. A economia 
mundial mal ganhou um fôlego da recessão de 2008 
e volta a dar sinais de que não consegue se recuperar, 
apontando para mais um processo recessivo, muito 
maior do que o anterior. Somado a essa situação, 
entramos na era das rebeliões. E quando se abre 
uma situação assim de ascenso das massas, de 
questionamento de tudo e de todos os regimes e a 
revolução não se impõe, a contra revolução avança.
É importante não perder de vista que tudo o 
que está acontecendo é a expressão da velha e 
boa LUTA de CLASSES. Onde Trump, a direita 
europeia ultranacionalista como a Alternativa para 
a Alemanha-AID, que volta ao Parlamento alemão 
pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra 
Mundial. Como na França, a Frente Nacional de 
Marine Le Pen ou GeertWilders na Holanda. Em 
todos os países, alguma forma radical da direita 
e até da extrema direita aparece com força ou em 
estágio embrionário na disputa pelo poder de forma 

descarada como há muito não se via. Bolsonaro é 
parte dessa onda conservadora que surge como 
expressão da profunda crise econômica pela qual 
passa  o capitalismo. Esse processo, no entanto, só 
se desenvolveu e vai ganhando força na sociedade 
porque as direçõessocial-democratas, democratas 
como o petismo no Brasil, não avançaram com 
reformas estruturantes que garantissem para a 
sociedade poder sobre o capital. Isto não significa 
que a onda conservadora seja irreversível, mas que 
por falta de uma política consequente das direções 
reformistas, democratas e progressistas, a direita 
capitalista tomou a ofensiva, nessa etapa, com um 
projeto ultraliberal que promete destroçar todas 
as conquistas dos trabalhadores e atacar direitos 
elementares das minorias.
      Cada vez mais ficam claros os limites do 
sistema capitalista. A taxa média de lucro não 
aumenta, mesmo com todo o desenvolvimento 
tecnológico, com o aumento da produtividade e a 
superexploração da força de trabalho. Os avanços 
tecnológicos apontam mais para a socialização dos 
meios de produção do que para o fortalecimento 
do capitalismo, por mais que os governantes 
ultraliberais e de extrema direita tentem impor a 
lógica do individualismo e do consumismo. Sequer 
a natureza suporta tamanha destruição para manter 
a taxa de lucro dos 1% dos bilionários que detêm 
metade de toda a riqueza do sistema. Mais cedo do 
que se pensa, a humanidade vai chegar à conclusão 
de que é necessário deter a destruição da civilização. 
Que é necessário é possível superar o capitalismo e 
implantar o Socialismo.
Solidariedade entre os Trabalhadores de todos os 
países!
Pela auto-determinação dos Povos!

GOVERNO BOLSONARO:
OBSCURANTISMO E SUBMISSÃO DO PAÍS 
AOS INTERESSES IMPERIALISTAS

A conjuntura brasileira está marcada pela sua 
histórica situação de dependência. As políticas 
adotadas na esfera econômica empurram o Brasil 
para um lugar na Divisão Internacional do Trabalho 
de produtor de commodities. Há algumas décadas 
o Brasil deixou de buscar sua independência 
tecnológica e as consequências são visíveis com a 
redução do papel da indústria no PIB e o desmonte 
do parque industrial brasileiro.  O não estímulo à 
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industrialização foi cedendo lugar a uma política 
deliberada de acelerar a ”reprimarização” da 
economia como política de estado.
  Esse quadro mais geral está diretamente ligado 
às opções políticas desde a redemocratização, 
com a abertura do comércio às multinacionais; ao 
abandono de políticas de controle de capital e de 
câmbio e, principalmente, na aposta da redução 
do papel do Estado na economia, reduzindo 
investimentos e privatizando empresas que estavam 
sob controle do Estado Brasileiro. Collor, Itamar e 
FHC, executaram essas políticas “neoliberais”.
Com a posse de Lula em 2003, essa dinâmica 
diminuiu, mas o eixo do projeto se manteve com 
o famoso tripé econômico:   Política de Câmbio 
Flutuante; Metas Fiscais e Metas de Inflação. O 
problema é que essa política econômica visa atender 
aos interesses do capital financeiro/mercado. 
Os especuladores pressionam o governo com a 
manipulação dos preços das moedas. Para garantir 
as metas de inflação os governos usaram o aumento 
de juros. Não é à toa que o Brasil tem os maiores 
juros do mundo, há décadas. E por último é o 
famigerado Superávit Fiscal, que é a diferença entre 
tudo que o governo arrecada e tudo o que gasta, sem 
contar o pagamento de juros, obviamente...
Nos Governos do PT, mesmo com a grande crise de 
2008, os preços das commodities estavam em alta 
e as exportações para a China deram um alívio às 
contas dos dois governos Lula. Já nos Governos da 
Presidente Dilma, a situação internacional ficou 
mais difícil com a redução drástica dos preços dos 
produtos exportados pelo Brasil - caso da soja e do 
minério de ferro.
Sob pressão da crise social e das manifestações de 
2013, o PT com medo das mobilizações, respondeu 
mal às reivindicações das ruas ao ponto de Haddad 
aparecer com Alckmin nos telejornais dizendo 
que não poderia baixar os preços das passagens de 
ônibus. Não durou muito a negativa dos governantes 
e em dezenas de cidades houve congelamento das 
tarifas e até redução das passagens. Vitória das 
ruas sobre governantes insensíveis à brutal crise 
que os setores mais pobres da população estavam 
vivendo. Mesmo com toda a pressão e aumento da 
crise econômica e social, Dilma entra no processo 
eleitoral como favorita, promete a continuidade 
dos programas sociais e a manutenção dos direitos 
dos trabalhadores e se reelege. Mas, no início do 
segundo mandato muda radicalmente a política- 

cuja expressão foi a nomeação de Lewy para o banco 
Central.A partir daí foise articulando o Golpe, num 
grande acordo com o Judiciário, Ministério Público, 
Polícia Federal e mídia.
A pouca resistência ao impeachment de Dilma, 
nas ruas, se deve à ausência de política do governo 
petista de incorporar o povo trabalhador nas 
disputas políticas e de projetos para a Nação. 
Nem Lula, Nem Dilma chamaram o povo a se 
mobilizar abrindo espaço para que setores da direita 
ocupassem a direção das reivindicações, que no 
começo eram por mais qualidade na educação, na 
saúde pública, redução das passagens, etc. e que foi 
ganhando centralidade a questão da corrupção e 
contra o governo Dilma e a esquerda em geral.
  O impeachment não foi só uma mudança de 
conjuntura, mas sim uma mudança de etapa, onde 
o Estado Democrático de Direito foi desrespeitado. 
O julgamento de Lula foi politizado de forma 
conspirativa como nunca se havia presenciado. 
Vide as reportagens de The Intercept Brasil que 
vem divulgando trocas de mensagens do ex-juiz 
Sérgio Moro, com o Procurador da República 
DeltanDalagnon, expondo um escandaloso esquema 
para tirar Lula do processo eleitoral e, mais tarde, 
Sérgio Moro virar Ministro da Justiça de Bolsonaro.
      Em 2018, ano eleitoral, Lula estava preso, Marielle 
Franco havia sido assassinada e mulheres das mais 
diversas classes sociais protagonizaram uma das 
maiores manifestações de repúdio a Bolsonaro e 
a tudo que ele representava, com a consigna“ELE 
NÃO!”.
A vitória de Bolsonaro, no entanto, coroou uma 
política que iniciou em 2013, com a disputa da direita, 
através da consigna da corrupção. Política que se 
sustentou numa parcela importante da população 
insatisfeita com as limitações dos governos do PT,   
fortalecida pela política da Lava Jato e a construção 
de um processo de golpe que envolveu setores da 
Justiça, a “República de Curitiba”, a grande Mídia, 
O Supremo Tribunal Federal, os militares e o baixo 
clero. A vitória de Bolsonaro é o coroamento desse 
processo que desbanca o PT e a esquerda, mas não 
só, também coloca em segundo plano os partidos 
tradicionais da direita(PSDB, PMDB, etc.) Da 
posse do Bolsonaro para cá,há um tensionamento 
latente na sociedade. Do medo inicial que setores 
da vanguarda tiveram para o que estamos vivendo 
hoje há uma mudança qualitativa. Rapidamente a 
crise econômica, o desemprego, a situação objetiva 
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do aumento da miséria e da fome que voltou a se 
alastrar em nosso país fez com que os movimentos e 
a sociedade se manifestassem. O carnaval foi muito 
politizado, com denúncia do racismo estrutural e 
do machismo, com uma forte crítica a Bolsonaro. 
O Dia Internacional da Mulher e as manifestações 
dos movimentos sociais, populares e juventude, 
também.
 Nesses primeiros seis meses, Bolsonaro já sinalizou 
concretamente para que veio. Na política interna, 
o governo tem como projeto atacar os direitos dos 
trabalhadores, desfigurando toda a Constituição 
Cidadã de 1988. É o caso da Reforma da Previdência, 
onde o governo pretende acabar com a aposentadoria 
pública e implantar o modelo de capitalização, que 
nada mais é do que colocar a poupança de cada 
trabalhador nas mãos dos banqueiros e de fundos 
de pensões, para que os mesmos possam especular 
com o nosso dinheiro. O Governo quer fazer o 
mesmo que fez com a legislação trabalhista, quando 
prometeu criar mais empregos, mas, na verdade, os 
trabalhadores ficaram sem a CLT, com um aumento 
da precarização das relações de trabalho e do 
desemprego; acabar com a educação pública com 
a entrega do Ministério da Educação às sandices 
ideológicas de Olavo de Carvalho e o corte de 
verbas na produção de ciência e tecnologia, sendo 
sua última política desestruturante e privatizante 
da universidade o projeto “FUTURE-SE”. E em 
relação ao SUS já estão planejando cobrar por 
consulta e atendimento nos postos. Todas medidas 
que privilegiam o setor privado sobre os serviços 
públicos.
Bolsonaro tem como objetivo subordinar tudo e a 
Nação brasileira aos interesses do capital financeiro 
nacional e internacional. Essa política fica evidente 
com a extinção do Ministério do Trabalho; na 
atribuição da responsabilidade da demarcação 
de terras indígenas ao Ministério da Agricultura 
(comandado pelo agronegócio); na retirada da 
menção à população LGBT das Diretrizes de Direitos 
Humanos; na entrega do patrimônio nacional, 
como a entrega da Base de Alcântara, da Petrobrás, 
da Embraer; na submissão à política imperialista em 
relação a Venezuela;
No ataque ao conjunto da classe trabalhadora está a 
destruição do mínimo dos direitos conquistados: o 
desmonte da Previdência Social que promete jogar 
os trabalhadores para um novo grau de miséria, 
ainda mais brutal; os cortes nos programas sociais, 

somado ao congelamento dos investimentos por 20 
anos (era Temer).
Ataque aos Sindicatos dos Trabalhadores - E, 
para quebrar a resistência da classe trabalhadora, 
Bolsonaro edita uma das mais graves medidas - a 
MP 873, que tem como intuito final um ataque 
inconstitucional e antidemocrático à auto-
organização das entidades de classe da Classe 
Trabalhadora.
No terreno econômico, o país vai de mal a 
pior. Chegamos a alarmantes 13 milhões de 
desempregados. Mais de 50 milhões de brasileiros 
vivem com até R$ 406,00 e 53 milhões de 
trabalhadores estão endividados. Com esse quadro 
a crise social e a violência só tendem a aumentar.
A crise econômica e social ganharam outro 
ingrediente mais explosivo e perigoso. Com a 
Eleição de Bolsonaro vimos entrar na cena política 
do país um setor “protofascista” que se coloca 
claramente contra o politicamente correto, contra 
os Direitos Humanos e estimula, em seus discursos, 
o machismo, a misoginia, o racismo, a homofobia e 
o desprezo aos pobres, como se ser pobre no Brasil 
fosse uma escolha dos 80% dos brasileiros que 
vendem sua força de trabalho por um valor que mal 
dá para se alimentar.
Bolsonaro é a expressão de um setor da classe média 
desespaerada de uma sociedade de capitalismo 
dependente, que se alinha politicamente à extrema 
direita internacional e, no terreno econômico, se 
submete aos interesses estrangeiros entregando 
as nossas riquezas minerais, o patrimônio público 
e soberania nacional, como é o caso da venda da 
Embraer e da entrega da Base de Alcântara aos EUA.
Nesse quadro de ofensiva conservadora e ataques 
aos direitos dos trabalhadores, podemos afirmar 
que nossa classe não está derrota e as manifestações 
que estão ocorrendo são a prova viva da capacidade 
de resistir e de reagir dos trabalhadores. No dia 
15 de maio, tivemos a grata presença de jovens, 
trabalhadores e educadores na defesa da educação 
pública e de qualidade que ocuparam as ruas e 
praças de mais de 200 cidades, pelo país a fora. Logo 
em seguida, Bolsonaro e seus seguidores chamaram 
manifestações para o  dia 26, com uma clara 
conotação golpista e inconstitucional; impeachment 
para o Supremo Tribunal Federal e contra o 
Congresso Nacional. No dia 30 de maio a juventude 
saiu novamente  às ruas contra os cortes de 30% 
das verbas no Ministério da Educação que estão 
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atingindo praticamente todo o ensino público, 
pesquisa e extensão.
  Com a  Greve Geral do último dia 14 de junho, 
entra em cena a classe trabalhadora de conjunto. A  
manifestação deixa de ser econômica e passa a ter 
um caráter político, unificador de todos os setores 
da classe trabalhadora. Uma greve Vitoriosa, porque 
teve a participação dos mais diversos setores da 
classe, do campo e da cidade, sindical e popular, 
com amplos setores da juventude e que ganhou a 
simpatia da população, obrigando a mídia a atacar o 
resultado da greve durante todo o dia, dizendo que 
era uma greve derrotada.

Nos últimos dias Bolsonaro anunciou mais um 
ataque ao FGTS - na defesa dos patrões/empresários, 
através da liberação da multa de 40% em caso de 
demissão sem justa causa, usando um discurso de 
campanha de que “os trabalhadores tem que escolher 
entre ter muitos direitos ou o emprego” / culpa os 
Trabalhadores pela existência do desemprego. Bem 
como, fez uma declaração estapafúrdia de que “não 
existe fome no Brasil”, quando ela aumenta a cada 
dia, sob seu governo.

Podemos afirmar que o ano de 2019 será marcado por 
uma maior polarização social, com manifestações de 
rua, tanto da direita, como da esquerda e explosões 
sociais com uma possível segunda greve gera,l 
no segundo semestre.Nesse sentido, nossa tese 
defende a mais ampla unidade de ação entre todos 
os setores progressistas da sociedade brasileira e, 
principalmente, com os movimentos sociais, sindical 
e popular. Unir os que querem lutar para manter 
nossos direitos. Nossas conquistas, como é o caso 
do Sistema de Saúde Público e gratuito para toda a 
população. Na defesa da Universidade Pública e do 
ensino de qualidade. Nossa Previdência Social, para 
que todos possam ter uma aposentadoria e para 
quem não tem condições de trabalhar por problema 
de saúde tenha um Benefício para ter uma vida 
minimamente digna.  Mas também, precisamos de 
unidade com todos os trabalhadores para defender 
nossas organizações, como é o nosso Sindicato. Sem 
ele a exploração será muito maior. 
  O futuro não está escrito. A história nos ensina 
que somos sujeitos da transformação. Nos marcos 
em que estamos vivendo, podemos reverter a atual 
onda conservadora e derrotar os setores fascistas, 
os que não se importam com a sustentabilidade 

da Natureza, nem com os efeitos do aquecimento 
global. A unidade dos que vivem do trabalho é 
fundamental para barrar a lógica do “Lucro acima 
da Vida”, do social sobre o capital, acumulando, 
assim, forças pra uma transformação Socialista 
internacional.

GOVERNO LEITE: A mesma política de 
Bolsonaro

Ainda que Eduardo Leite/PSBB seja o representante 
de direita “mais refinada” do que Bolsonaro, a 
sua concepção de Estado   e as medidas tomadas e 
anunciadas tem o mesmo caráter e objetivo às do 
presidente .
Leite é agressivo na implementação do desmonte 
do Estado - privatizações, como da CEEE, CRM e 
SULGÀS;  é “perverso” na relação com educadores 
- demitiu pelo menos 50 Professores e Funcionários 
Contratados em Licença Saúde - inclusive colegas 
com câncer, depressão;  cortou verbas das escolas 
técnicas, reduzindo os repasses para a manutenção 
das mesmas em até 50% ( exemplo Colégio Emílio 
Massot - Porto Alegre, tem curso Técnico em 
Contabilidade, teve o recurso de mais de 4 mi reais 
para 2 mi por mês, agora em junho/2019). 

UNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS:
DETER OS ATAQUES ÀS CARREIRAS E AOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS!

O Governo Leite segue a política iniciada por Sartori 
quantos os salários, cujas
Consequências têm sido dificuldades financeiras 
para os Trabalhadores em Educação e demais 
Servidores, falta de ânimo para as aulas, adoecimento, 
depressão; endividamento e perda de imóveis.O 
governador Eduardo Leite já manifestou a intenção 
de encaminhar projeto de alteração das carreiras e 
da Previdência Estadual, com elevação das alíquotas 
de contribuição para servidores, inclusive de forma 
paralela à tramitação da reforma no Congresso 
Nacional, já no segundo semestre de 2019.

Ao CPERS, então, cabe tomar medidas imediatas. 
A partir de agosto, já no período de realização das 
Assembleias Regionais para a escolha de Delegad@s 
ao Congresso do CPERS, é necessário discutirmos 
a UNIFICAÇÃO de todos os Servidores Públicos 
Estaduais, a exemplo da Greve de uma semana no 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS | 91

Paraná( com conquistas), para termos força para 
barrar os planos do governo Leite de ataque às 
carreiras, enxugamento e privatização de serviços, 
manutenção do congelamento de nossos salários.
O X Congresso do CPERS indicará data para a 
realização da Assembleia Geral da Categoria, 
conforme debate realizado pelo Conselho Geral 
do mês de julho. Assim, caberá à Diretoria do 
CPERS articular com as Direções dos Sindicatos 
das demais categorias do Serviço Público Estadual 
mobilização, assembleia e Greve Unitária 
– experiência vivida no início do Governo 
Sartori (2015) e, às Diretorias dos 42 Núcleos, a 
articulação local dos Servidores.

EDUCAÇÃO PÚBLICA: UM BEM SOCIAL 
ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO AMEAÇADO!

O capital avança sobre a educação da classe 
trabalhadora, destruindo a construção do povo 
brasileiro no que se refere à formação e ao 
desenvolvimento de seus filhos. Apropriando-se 
das verbas públicas, empresáriose bancos, com 
aval do governo, legislativo e judiciário, propõem 
sonegar à classe trabalhadora o acesso ao saber 
universal e ao pleno desenvolvimentodos 
indivíduos. Estão propostos três níveis de escolas: 
públicas para formar obedientes serviçais,apenas 
com conhecimentos básicos:LowCost para a 
camada média,com qualidade questionável, 
mas inacessível financeiramente aos filhos dos 
trabalhadores; e uma escola de excelência para 
os filhos da burguesia, que deverão manter a 
hegemonia do poder.
Temos que propor uma linha pedagógica de 
resistência que busque a consciência para além 
da inteligência, a emancipação para além da 
reparação.É necessário o resgate de nossas 
referências pedagógicas-educacionais: Bolívar, 
Martí, Makarenko, Darci Ribeiro, Brizola, Paulo 
Freire, etc.

Os dados mostram que o país está longe de um 
patamar satisfatório em termos de atendimento 
de toda a demanda social - crianças, jovens, 
adolescentes e adultos. 
A “Rede de Educação Pública” do país, assim 
como o SUS, a Previdência, é um bem e social 
inestimável, mas está sob constantes ataques do 

governo Bolsonaro.

Ainda temos 11,5 milhões de analfabetos; 29% da 
população de analfabetos funcionais (38 milhões). 
Quase 40% dos brasileiros não concluíram o ensino 
médio. 4 em cada 10 jovens de 19 anos não concluíram 
o ensino médio, entre eles 62% estão fora da escola  e 
55% pararam de estudar ainda no ensino fundamental.

Se são inegáveis avanços nas últimas décadas: 
expansão de matrículas no ensino fundamental, médio 
e superior, a ampliação do número de universidades 
públicas e a criação dos IFEs, a política de COTAS,as 
Metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação de 
2014 estão longe, e a cada dia mais distantes de serem 
alcançadas. A Meta era elevar a taxa de matrículas do 
ensino médio para 85% até 2024.

Nessa etapa da crise do capital, com o Golpe, a 
aprovação da EC95 - o congelamento de gastos, por 
20 anos, constitui-se num golpe de morte no serviço 
público, e, no nosso caso, particularmente na educação.

Agora, sob o Governo Bolsonaro, a ofensiva sobre as 
universidades e a educação básica ganhou força com 
o “contingenciamento de 20% do orçamento a anual, o 
que trará como consequências o fechamento de IFEs, 
a interrupção do atendimento em universidades a 
partir do mês de outubro2019, o fechamento de EJAs, 
escolas rurais e urbanas da Educação Básica. Além do 
recentemente anunciado programa “FUTURE-SE” – 
um projeto ofensivo de privatização da universidade 
pública brasileira.

A EDUCAÇÃO RESISTE! 

15 de maio foi um dia muito importante para o início de 
um movimento de resistência unificada em nosso país.
Convocado, inicialmente pela CNTE para ser um Dia 
de Grave Nacional contra a Reforma da Previdência, 
frente ao anúncio dos cortes nas Universidades e IFEs - 
estes se levantaram e a data foi assumida também pelas 
entidades de ensino superior - ANDES, FASUBRA  e 
pelas Centrais Sindicais. Data que levou milhões às ruas 
e serviu de impulso para a construção da Greve Geral 
de14 de Junho -movimento vitorioso que paralisou 
45 milhões de trabalhadores no país - paralisação de 
escolas, universidades, transporte coletivo, fábricas, 
refinarias e teve trancamento de rodovias em vários 
estados.
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É PRECISO “REVOLUCIONAR NOSSA 
AÇÃO” PARA DEFENDER A EDUCAÇÃO 
PÚBLICA E O MÍNIMO DE ESTADO SOCIAL 
BRASILEIRO!

A manutenção do que temos atualmente na 
Educação Pública de nosso país, conquista de 
muitas décadas - e a reversão dos grandes ataques 
dos governos pós-golpe (Temer e Bolsonaro) 
somente serão possíveis se a população “usuária” 
deste serviço público se mobilizar, junto com os 
trabalhadores em educação. A luta corporativa 
mostrou seus limites; tem sido insuficiente, sequer 
para manter direitos/benefícios dos educadores. 
Ao compreender este limite, ainda que neste ano 
milhões de estudantes tenham se mobilizado 
- universidades e IFES, nós da Intersindical 
e Independentes, estamos apresentando uma 
proposta, através desta Tese, que em linhas 
gerais, no médio prazo, possa nos dar condições 
de alteração da correlação de forças na área 
educacional e possa servir de acúmulo de forças 
para toda a classe trabalhadora, o movimento 
sindical e a esquerda de nosso país.

“MISSÃO EDUCAÇÃO”:

UM MUTIRÃO NACIONAL “ESCOLA NA 
COMUNIDADE”

A proposta que estamos apresentando à nossa 
categoria e ao X Congresso do CPERS, trata-se de 
uma ação local - por escola/bairro - por cidade/
município, estado e de dimensão nacional.
Em uma semana por mês, a começar em 
outubro de 2019, AS AULAS DEVEM SER NA 
COMUNIDADE - nos locais de moradia dos 
estudantes das escolas públicas - com adesão dos 
IFEs e Universidades de determinada localidade, 
em praças /logradouros públicos.
Organizaremos “Brigadas” (Grupos/equipes) 
para fazer visitas às residências,   rodas de 
conversa, entrevistas, pesquisas comunitárias 
sobre a Vida dos Moradores/das Famílias dos 
Estudantes, o levantamento de suas necessidades 
e a discussão sobre o papel/ a   importância da 
Educação e da presença do Estado na vida dessas 
pessoas/comunidades. Podem acontecer, junto,   
momentos de expressão artístico-cultural, de 
criação coletiva, iniciativas de mobilização por 

reivindicações das comunidades...

O Movimento ou a Ação - A MISSÃO EDUCAÇÃO 
-  poderá se estender pelo primeiro semestre de 2020, 
culminando com uma MARCHA NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO E /OU UM CONGRESSO POPULAR 
DA EDUCAÇÃO PUBLICA BRASILEIRA EM 
DEFESA DE INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA, DE ACESSO A TODOS OS JOVENS DA 
CLASSE TRABALHADORA EM UNIVRSIDADES 
PÚBLICAS,a exemplo da UNAM, no México.

Também propomos a realização de um “Encontro 
sindical pela educação latino-americana” - Encontro 
com o objetivo de valorizar os pedagogos orgânicos da 
luta anti-imperialista.

FUNCIONAL – Lutas necessárias

       1.Defendemos a Efetivação dos atuais Contratados 
– Professores e Funcionários, como uma medida 
de garantia de estabilidade às escolas, de emprego a 
estes profissionais que já servem à educação pública 
e, a partir de então, retomarmos a luta por concurso 
público.

     2. “Disque Aposentado” - Criar um canal de 
emergência para os aposentados que são hoje mais 
da metade da categoria que, ao envelhecer, tornam-se 
vítimas de vários tipos de violência: física, emocional 
e econômica.

BALANÇO DA GESTÃO DO CPERS

Um balanço é necessário para apontar acertos e erros 
da direção do movimento.

Num primeiro momento dessa gestão foi marcado 
pela “despolitização”, o que desarmou ainda mais, a 
categoria para os embates ideológicos que enfrentamos 
como o golpe e a eleição de Bolsonaro.

Também, na Última Greve (2017) faltou um plano de 
ação claro e mais contundente por parte da Direção do 
CPERS, sob o pretexto de “ouvir a base da categoria’. 
O resultado foi que a greve, sem direção política, foi 
disputada por setores sectários de oposição, que se 
apoiaram na forte greve em grandes núcleos – ainda 
que dirigidos pelos setores da atual direção- levando 
a greve além das possibilidades e a categoria a um 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS | 93

desgaste desnecessário.

Não se pode repetir esses erros!

No entanto, reconhecemos pontos positivos na 
atuação do CPERS: Mostra Pedagógica; Encontros 
Setoriais - Aposentados, Funcionários. Assim 
como o protagonismo do CPERS na convocação 
do 15 de Maio – a Greve Nacional da Educação, 
que a partir de proposição de UNIDADE feita à 
Diretoria do CPERS, pela Direção da ASSUFRGS, 
reuniu entidades da educação de todas as esferas 
com o movimento estudantil e centrais sindicais, 
fazendo deste dia um dos grandes movimentos 
do ano, em todo o estado.
Ainda faltam encontros para debate e elaboração 
de Políticas Educacionais - seminários, etc.

22 de julho de 2019.

INTERSINDICAL E INDPENDENTES.
EDUCADORES, TRABALHADORES EM 
EDUCAÇÃO que subscrevem esta Tese, com 
seus respectivos Núcleos:
Neiva Lazzaroto – Vice-Diretora C. Emílio 
Massot, Conselho Geral 39º
Marli da Silva – Representante do CPERS no 
CEEd, Ex-Diretora 15º
Goretti Grossi –  Professora Aposentada, Ex-
Diretora 39º
Vera Serpa – Conselho Fiscal CPERS/ 
Funcionária – 2º
Marina Vargas – Conselho Geral 39º
Klymeia Nobre – Vice-Diretora E. José do 
Patrocínio/Funcionária, Diretoria 39º
Cirlânia Souza – Diretora C. Emílio Massot 39º
Roseli Bergoza – Diretora I.E. Cristóvão de 
Mendonza – 1º
Maria Pantaleão da Silva – Ex-Diretora 37º
Marcelo D. Maito |De Grandi – Vice-Diretor JB 
– 15º
Ione Ponsoni Lazzaroto – Vice-Diretora 
E.Viadutos/Funcionária – 15º
Ranir dos S. rodrigues – Vice-Diretor E. Ildo 
Meneguetti – 39º
Adriana Gomes – Professora 2º Núcleo
Ceres Teixeira de Paula – Professora 2º Núcleo
Gilmar Nunes Correa – Professor 2º Núcleo
Luiz Xarão – Professor 2º Núcleo
Neiva T. Azevedo Boos – Profª Aposentada 5º 

Núcleo
Dulcimara Bragagnolo – Profª Aposentada 15º 
Núcleo
Odete Radin – Funcionária Aposentada 15º Núcleo
Rosana Paiva – Funcionária de Escola 15º Núcleo
Elias Sarantopoulos – Professor 22º Núcleo
Luciana Guarch de Lima – Profª Contratada 22º 
Núcleo
Vera L. Elias Monteiro – Profª Contratada 22º Núcleo
Terezinha Fonseca dos Santos – Profª Aposentada 
25ºNúcleo
Eliane Coelho – Profª Contratada 38º Núcleo
Giane Limberger Santos – Professora 38º Núcleo
Jardel Cunha – Professor 38º Núcleo
Miriam Tamiosso – Aposentada 38º Núcleo
Neidi Weschenfelder – Professor  38º Núcleo
Marcia S. Siqueira – Profª Aposentada 38º Núcleo
Rogério Qebber Rolin – Professor 38º Núcleo
Ana Beatriz B. Ribeiro – Profª Aposentada 39º Núcleo
Carmem Cecília Magalhães – Profª Aposentada 39º 
Núcleo
Clarisse Falcão – Profª  Aposentada 39º Núcleo
Chester Guimarães – Funcionário  39º Núcleo
Christiane V. S. Toledo – Professora 39º Núcleo
Daniel Rodrigues – Professor Contratado 39º Núcleo
Dagmar Machado de Lima –  Funcionária 
Aposentada 39º Núcleo
Francimar Alves – Professor Contratado 39º Núcleo
Lílian Garcia – Professora 39º Núcleo
Luciana Hoffmeister – Professora Contratada 39º 
Núcleo
Simone Corezola Duarte – Professora 39º Núcleo
Cleverson Alves - Professor 25° Núcleo
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TESE UNIDADE CLASSISTA 
UNIR A CATEGORIA PARA UNIR A CLASSE:  

O CPERS QUE PRECISAMOS

TESE 11

1. CONJUNTURA ESTADUAL

Alternam-se os governos e se mantém, no grosso, 
a mesma agenda política. Nesses primeiros meses, 
o governo Leite já demonstrou que continuará 
colocando em prática, com ainda mais radicalidade, 
a agenda neoliberal do governo Satori. Em seis 
meses, canalizou os esforços do governo para vender 
o patrimônio público do Estado, especialmente com 
a privatização da CEEE e da SulGás. De outro lado, 
assim como Sartori, continua sucateando os serviços 
públicos, abrindo cada vez mais espaço para o setor 
privado gerenciá-los. Isso fica muito claro com a 
parceria com Fundação Lehmann para contratar 
Coordenadores Regionais e, posteriormente, 
alterar a estrutura administrativa/organizativa da 
Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e as 
respectivas coordenadorias.
Além disso, segue a política de desvalorização da 
educação, com parcelamento e atraso de salários, 
contratação de professores e professoras por tempo 
determinado e, também, sem pagar o piso salarial 
ao magistério, conforme fora estabelecido pela 
lei 11.738/08. Soma-se a isso o sucateamento das 
escolas, enquanto mantém desonerações e isenções 
fiscais para o empresariado gaúcho. O governo 
estadual vem colocando em prática as diretrizes de 
organizações internacionais como Banco Mundial 
e o Fundo Monetário Internacional, visando 
atender os interesses da nossa burguesia local e 
internacional, deixando de lado as necessidades do 
povo trabalhador gaúcho. 
Transporta ao estado a agenda neoliberal que se 
desenvolve em âmbito federal, na figura do governo 
Bolsonaro e também do próprio parlamento 
brasileiro, que assumiu para si a agenda de 
desmonte do patrimônio brasileiro. Faz isso para 
atender primeiramente os interesses da burguesia 
brasileira em detrimento de investimento em áreas 
importantes como saúde e educação. Basta ver os 
atrasos nas verbas da educação e da saúde, enquanto 
mantém as benesses ao empresariado.

Dessa forma, nesta época de crise do capitalismo, 
percebe-se a adequação do governo estadual à lógica 
neoliberal, impõe sobre as costas do povo trabalhador 
gaúcho a crise que passa estado. Em contra partida, 
continua dando tratamento privilegiado ao capital 
e seus representantes, precarizando as condições de 
trabalho do funcionalismo gaúcho. Vale lembrar a 
política de demissão de professores contratados 
que entraram em licença saúde, tratando como 
descartáveis os professores e professoras gaúchos. 
Por isso, é necessário compreender esse processo 
como a acentuação entre a contradição capital 
e trabalho, com os governos estaduais, Sartori e 
Eduardo Leite, se colocando em favor do primeiro 
em detrimento do segundo, ou seja, garantindo ao 
empresariado gordas taxas de lucro e, por outro 
lado, condenada os trabalhadores e trabalhadoras 
gaúchos à penúria. 
Em vista disso, é importante compreender que a 
alteração do atual cenário passa pela retomada da 
luta de massas, como principal forma de denúncia e 
enfrentamento da agenda neoliberal, a qual acentuará 
o processo de precarização do trabalho e resultará 
em aumento da desigualdade social. Portanto, é 
fundamental retomar o caminho das lutas, confiando 
na força e na capacidade de organização do povo 
trabalhador gaúcho para derrotar a ofensiva contra a 
retirada de nossos direitos, por melhores condições 
de trabalho e valorização do funcionalismo 
público, do trabalhador e da trabalhadora gaúcha, 
construindo uma saída centrada nos interesses de 
nosso povo, enfrentando direta e indiretamente o 
modelo capitalista de sociedade que, mais do que 
nunca, demonstra sua face mais perversa.   

2. CONJUNTURA NACIONAL

“Estrategicamente não somos pelas petições de 
direitos que buscam a inclusão social rebaixada 
dentro da ordem social capitalista. Não defendemos 
a ‘cidadania e a democracia’ tomadas emprestadas ao 
ideário de 1789. Muito menos lutamos para vender a 
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força de trabalho mais cara aos cassinos da burguesia. 
Também estamos convencidos de que não podemos 
desperdiçar energias depositando esperanças no 
sobrenatural. Somos pela humanização plena que 
só será possível com a emancipação da força de 
trabalho e o fim da sociedade de classes” (UC 2013)
Nos últimos anos, o Brasil mergulhou numa grave 
crise econômica. Ao contrário do que se diz na 
grande imprensa e pelos mais variados políticos, ela 
não é resultado única e exclusivamente de “escolhas 
equivocadas” na política econômica, muito pelo 
contrário. A própria agenda de desonerações e 
isenções implementada por Dilma Rousseff para 
estimular a economia nacional em 2013/2014 
foi demanda por setores empresariais, como a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), porém, não foram capazes de estancar a 
sangria. Isso se deve, principalmente, por se tratar 
de uma crise do próprio sistema capitalista.
Nesse sentido, o golpe dado na ex-presidente Dilma 
Rousseff foi um golpe desferido contra o povo 
trabalhador e significou o esgotamento do pacto 
social fundado na conciliação de classe dirigido 
pelos governos petistas. Assim, por mais que o 
governo ensaiasse realizar a Reforma da Previdência 
e a Reforma Trabalhista, isso não foi suficiente para 
o empresariado brasileiro e internacional, o qual 
derrubou a presidente para acelerar o processo de 
venda do patrimônio nacional e, principalmente, 
rifar os parcos direitos do povo brasileiro. De lá 
pra cá, com o impeachment da ex-presidente, 
o governo Michel Temer aprovou a Reforma 
Trabalhista, a Reforma do Ensino Médio e a Emenda 
Constitucional 95, que congela investimentos 
públicos por 20 anos, enquanto garante o pagamento 
dos juros e amortização da dívida pública brasileira, 
garantiu gordas insenções e desonerações fiscais, 
enquanto atacava o povo trabalhador brasileiro para 
atender o interesses dos grandes empresários e dos 
banqueiros.
Nesse sentido, o governo Bolsonaro, em muitos 
aspectos, é uma continuidade do governo Temer 
e, após seis meses de governo Bolsonaro podemos 
afirmar há pouca coisa nova no front. Fora os discursos 
tresloucados, a acentuação do conservadorismo e 
reacionarismo, no aspecto econômico mantém-se o 
projeto neoliberal de venda do patrimônio nacional, 
com a privatização de refinarias da Petrobrás e a 
venda da EMBRAER; a precarização dos serviços 
públicos, com os cortes de verba na área da educação 

e saúde; a tentativa de aprovação da Reforma da 
Previdência, atacando frontalmente o povo pobre 
do nosso país e o funcionalismo público. Assim, os 
efeitos dessa crise são sentidos mais profundamente 
pela povo trabalhador que está vendo seus direitos, 
duramente conquistados com muita luta, sendo 
tirados da forma mais cruel e com uma velocidade 
nunca vista antes, através das reformas que vão 
precarizando o trabalho e dificultando o acesso a 
aposentadoria, penalizando ainda mais quem só 
tem a sua capacidade de trabalhar para sobreviver.
Todavia, a ultradireita representada pelo governo 
Bolsonaro é notadamente a responsável pela 
efetivação do projeto fascista representado pelos 
partidos e figuras políticas de extrema direita do país, 
que não se envergonham, e até mesmo se orgulham, 
de representar aqui o projeto da burguesia nacional 
e internacional. É uma política de total servilismo 
aos interesses dos EUA e da União Europeia, 
caracterizada pela entrega de nossos recursos 
naturais, nossa produção e nosso patrimônio, sem 
ter nenhum limite no processo de privatizações.  
Na política externa, o governo é mais desastroso 
ainda, é o porta voz da agressão  estadunidense 
contra a Venezuela, quer entregar Bases Militares 
para os EUA na Amazônia e já entregou a Base de 
Alcântara, em acordo que a torna praticamente uma 
propriedade estadunidense, atacam antigos aliados, 
tais como os países do Brics, do Mercosul, países 
árabes e da nossa América Latina, que não estão 
alinhados com as políticas imperialistas dos EUA.
Contudo, no momento atual, é importante ter 
bastante cuidado e não cair no canto da sereia, pois 
chegamos até aqui por decisões equivocadas tomadas 
no passado. Junto a outros fatores, a estratégia de 
conciliação de classe dos governos petistas foi 
fundamental para pavimentar o caminho de retorno 
com maior intensidade da agenda neoliberal. 
Os governos petistas, enquanto iam garantindo 
grandes lucros aos megaempresários e banqueiros, 
adotavam políticas bastante limitadas de combate às 
manifestações mais agudas da pobreza. Mesmo que 
seja inegável os avanços nas áreas sociais, precisamos 
avaliar esse período de um ponto de vista crítico.
Para garantir a “governabilidade”, abandou-se a 
crítica ao sistema. Durante esse período, a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) atuou, e continua 
atuando, na desmobilização e apassivamento da 
classe trabalhadora, assim como os demais braços do 
campo democrático-popular no movimento sindical 
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e popular. Por outro lado, acentuou-se a precarização 
da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, os quais 
foram, boa parte, capturados pelo discurso privatista 
e, nesses tempos, pelo discurso bolsonarista. 
Portanto, para reverter o cenário desolador que 
passa o país, é fundamental forjar no seio da luta 
do nosso povo um projeto alternativo de sociedade 
que seja voltado a garantir as necessidades do povo 
trabalhador. Para isso, é necessário a reorganização 
do movimento social e, especialmente, do 
movimento sindical, tendo como foco a construção 
do poder popular enquanto meio para realizar as 
transformações necessárias na sociedade brasileira, 
construindo a partir da luta de classes um Brasil 
socialista!

3. CONJUNTURA INTERNACIONAL

A atual crise econômica do capitalismo, que vem se 
desenhando desde os anos 90, tem caráter sistêmico 
e estrutural. É uma crise de superacumulação e 
de realização de mercadorias. Um dos principais 
fatores responsáveis por esta crise é a tendência dos 
grandes grupos econômicos promover desemprego 
em massa para compensar a tendência de queda nas 
taxas de lucro. É, sem dúvida, uma crise profunda, 
que se estende por todo o mundo, dado o elevado 
grau de internacionalização do capitalismo. Já há 
uma forte recessão na economia mundial, que pode 
arrastar-se por muitos anos, já tendo produzido 
efeitos devastadores em diversos países. Esta crise 
mostra claramente a fragilidade e a decadência 
do sistema capitalista, pondo por terra seus 
pressupostos econômicos e ideológicos. Muitas 
empresas já promoveram um elevado número 
de demissões e outras, inclusive, já fecharam suas 
portas. No entanto, não se pode afirmar que se trate 
da crise final do capitalismo: antes da sua ruína 
final, este sistema tentará buscar alternativas. Além 
do mais, o capitalismo não cairá de podre. Terá que 
ser enfrentado e superado. O desenrolar da crise 
dependerá da sua condução política, mas sobretudo 
da correlação de forças no conflito entre o capital 
e o trabalho, em âmbito mundial, e que tende a 
se acirrar. Assim, cabe às forças revolucionárias 
lutar para que as classes trabalhadoras assumam, 
organizadamente, o protagonismo do processo de 
luta, garantindo soluções que, ao mesmo tempo  
combatam os efeitos imediatos da crise, criem as 
condições para que se acumule - na contestação 

da ordem burguesa, na defesa de seus direitos e na 
obtenção de novas conquistas, na organização e na 
consciência dos trabalhadores - a força necessária para 
assumir a direção política da sociedade no caminho 
da superação revolucionária do capitalismo.   Mais 
do que nunca, está na ordem do dia a questão do 
socialismo. Fundamentalmente, a crise é resultante 
do acirramento das contradições do capitalismo, 
agravadas ainda mais pelas políticas neoliberais que 
prevaleceram na maior parte do mundo, nos últimos 
20 anos. O capitalismo ainda pode buscar fôlego para 
se recuperar, mesmo em meio às suas contradições 
estruturais, como a tendência à concentração e à 
centralização do capital em grandes conglomerados 
mundiais, à financeirização e ao encolhimento 
relativo dos mercados consumidores. Mas esta 
tentativa de recuperação certamente deverá agravar 
as contradições e a luta de classes, na medida em 
que o capital terá que recorrer ao aumento da 
expropriação de mais-valia dos trabalhadores, da 
repressão e criminalização dos movimentos sociais 
e da agressividade das guerras imperialistas.   A 
burguesia toma iniciativas para defender seus 
interesses, utilizando-se dos aparelhos de Estado. Os 
governos de muitos países com peso na economia 
mundial, inclusive do Brasil, têm anunciado 
medidas de intervenção dos Estados para salvar 
empresas industriais e bancos à beira da insolvência 
e para incentivar o consumo. Também, anunciam 
medidas de natureza protecionista, visando garantir 
o nível de produção, manter e aumentar o nível 
de emprego interno, potencializando conflitos de 
interesses interburgueses. A adoção destas medidas 
põe por terra a onda neoliberal que prevaleceu no 
mundo nas últimas décadas. Sabemos, entretanto, à 
luz de Marx, que todas estas medidas são limitadas, 
voltadas para a defesa dos interesses do capital e 
não terão condições de retomar um alto padrão de 
acumulação. 
Os governos e Estados capitalistas reagiram à 
crise capitalista transferindo enormes somas de 
dinheiro público para grandes empresas financeiras 
e industriais. Os trabalhadores, por seu lado, 
amargaram o desemprego e o aumento da miséria. 
Dados do próprio FMI indicam que 53 milhões de 
crianças em todo o mundo poderão morrer por 
causa dos efeitos da crise. Enquanto os Estados 
capitalistas em todo o mundo agiram para salvar 
os lucros das grandes empresas, os trabalhadores 
se debateram com o desemprego. Quem ficou 
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na produção e não foi degolado pelo facão das 
demissões em massa, sente na pele o aumento da 
exploração, pois as empresas tentam recuperar os 
níveis de produtividade com  número menor de 
trabalhadores. 
A crise demonstra de maneira cristalina a 
necessidade de os povos se contraporem a barbárie 
capitalista e buscarem alternativas para a construção 
de uma nova sociabilidade humana. Entretanto fica 
provado que todo Governo que tentar conciliar os 
interesses de classes antagônicas estará fadado ao 
fracasso, isso está acontecendo com os governos de 
corte popular, com destaque para a América Latina, 
porém os povos vêm resistindo e buscando construir 
projetos alternativos baseados na mobilização 
popular, procurando seguir o exemplo de luta da 
heroica Cuba, que ficará na história como um marco 
da resistência de um povo contra o imperialismo.
As possibilidades abertas de avanço da resistência 
popular na América Latina a um patamar superior 
de retomada da luta revolucionária no continente 
aliada às necessidades estratégicas do imperialismo 
em dominar reservas de recursos naturais, como 
água e petróleo, faz com que recrudesçam os 
ataques contra Cuba e o projeto bolivariano 
de Venezuela e Bolívia. O embargo econômico 
criminoso contra Cuba foi incapaz de derrotar a 
determinação do povo cubano em levar adiante 
seu processo de construção socialista. Diante 
disto montam-se farsas midiáticas e simulacros de 
movimentos de oposição financiados desde Miami 
para desestabilizar o regime. Mas, o povo cubano 
sabe que suas dificuldades não têm sido vãs e tem 
consciência que o fim do socialismo significa a 
derrota das conquistas sociais históricas na saúde, 
na educação, etc. Por isto resiste heroicamente e 
conta com a solidariedade dos trabalhadores no 
mundo todo. 

4. SINDICAL

Unidade Classista para Unir o sindicalismo classista 
A crise enfrentada pelas organizações do mundo 
do trabalho nas últimas décadas é uma crise de 
subjetividade combinada com uma crise de direção 
política. A perda das referências de classe sucumbidas 
sob os escombros do socialismo realmente existente 
no leste europeu atingiu de cima a baixo a classe 
trabalhadora levando um número significativo 
de dirigentes políticos e de massas a preconizar a 

inserção no “jogo democrático” burguês como a 
única alternativa de solução dos problemas da classe. 
Muitos desses dirigentes se tornaram políticos de 
carreira, abandonando suas bases à própria sorte 
ou manietando-as as suas estratégias pessoais ou 
partidárias. O resultado foi o esvaziamento dos 
sindicatos, o distanciamento das direções de suas 
bases e a consequente burocratização.
No Brasil, a CUT que foi forjada com o compromisso 
de construir o projeto de um novo sindicalismo: 
classista, democrático, combativo, independente 
do Estado, dos partidos e dos patrões; por um 
movimento sindical unitário, abrangente, solidário, 
internacionalista e de luta pelo socialismo foi 
abandonado pouco a pouco essas bandeiras. A 
partir da filiação da CUT a CIOSL – Confederação 
Internacional das Organizações Sindicais Livres 
(central sindical ligada à socialdemocracia europeia) 
até nossos dias, a CUT distanciou-se completamente 
dos princípios que nortearam sua fundação. Hoje é 
central sindical elitista, conciliadora, burocrática, 
antidemocrática, submissa às verbas e à ideologia 
da CIOSL. 
Acabou-se a ilusão, a CUT hoje é mais um braço 
dos governos neoliberais, que tenta manobrar a luta 
dos trabalhadores para melhor servir aos interesses 
do grande capital nacional e internacional. Nós 
construímos a UNIDADE CLASSISTA tendo como 
princípios fundamentais de nossa ação a organização 
da luta a partir dos locais de enfrentamento da classe 
contra o Capital e seu Estado; a independência dos 
trabalhadores em relação aos patrões e governos; 
a autonomia em relação aos partidos políticos; a 
formação como ferramenta que potencializa nossa 
ação; a solidariedade concreta da classe que rompe 
as cercas das categorias, dos vínculos de formalidade 
e das nações.
A Conlutas e os setores do Psol, que romperam com 
a Intersindical no início de 2009, tentam através de 
seus chamados parecer que a unidade da classe pode 
dar-se de cima para baixo, entendendo o Movimento 
Sindical como uma Burocracia Partidária.
              Reafirmamos que, embora tenhamos 
divergências no debate de reorganização do 
movimento, no que diz respeito ao método e ao 
tempo, tanto com a Conlutas, como com aqueles que 
romperam com a Intersindical e hoje se organizam 
como “Intersindical- instrumento de luta, unidade 
da classe e de construção de uma central”, isso não 
nos impedirá de seguir construindo a unidade na 
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luta concreta da classe. Mas a unidade não se constrói 
por vontade política, por intenções em discursos e 
muito menos com práticas oportunistas, como a que 
infelizmente os que estão na construção de Centrais 
para seus Partidos. Não será o uso indevido da 
palavra Unidade que, consolidará em importantes 
setores da classe trabalhadora, a visão classista que 
trará os trabalhadores para o enfrentamento ao 
Capital.
 Nesse sentido, é essencial a retomada do 
movimento sindical pela base, jogando para baixo do 
tapete a política de apassivamento e desmobilização. 
O movimento sindical tem que voltar a acreditar 
na força de quem faz esse país funcionar todos 
os dias: o povo trabalhador. Com isso, queremos 
dizer que é necessário abandonar o sindicalismo de 
cúpula (sindicalismo negocial), o qual aposta mais 
no diálogo entre sindicatos e patrões ou sindicatos 
e governos, do que na capacidade de organização 
e luta da classe trabalhadora. Mais do que nunca 
é preciso reafirmar “para sair desse antro estreito, 
façamos nós por nossas mãos, tudo o que a nós nos 
diz respeito!”, como diz “A Internacional”.

5. O CPERS

No nosso sindicato, esse processo de conciliação é 
desastroso para a luta da categoria dirigido pelas 
forças Cutistas, ainda não enfrentamos para valer 
o Governo Leite, o que se percebe é o afastamento 
da base da categoria com base em uma crítica 
relativa ao imobilismo da entidade. Segundo a visão 
Cutista – em boa medida orientada por um discurso 
despolitizado e de senso comum – o CPERS não 
deve investir na luta direta como a greve e sim na 
negociação com o governo e com o parlamento, 
deixando de lado os reais interesses da categoria. 
Nós da UC divergimos da direção e realizamos a 
crítica, é evidente que os compromissos político-
partidários das sucessivas direções do CPERS têm 
obstaculizado as lutas da categoria, dando margem 
ao avanço do discurso despolitizado, muitas vezes 
liderado pela direita e pelos sucessivos governos 
que dizem que o “CPERS não representa mais a 
categoria”, que o “CPERS perdeu a legitimidade”, 
etc. Paradoxalmente esses mesmos setores acusam 
as direções de “banalizar o instrumento da greve”. 
Isto porque, mesmo com o esvaziamento e a 
burocratização da entidade, praticamente todos os 
anos temos tido algum tipo de mobilização e mesmo 

greves mais ou menos longas. Todavia, é preciso 
dizer, essas mobilizações têm se caracterizado por 
ações de vanguarda, como foi a greve de dezembro 
de 2009 que, mesmo que tenha obtido sucesso muito 
relativo (apenas adiou a ação do governo Yeda para 
2010), foi marcada pelo vanguardismo e a antessala 
da traição de Tarso e o PT. 
Urge uma política de formação sindical para 
sócios através do CPERS. Se num dado momento 
da história do CPERS, após grandes debates na 
categoria e muita luta interna, finalmente a categoria 
em assembleia aprovou a desfiliação da CUT 
significava a grande possibilidade de romper com 
o corporativismo e o peleguismo estabelecendo um 
tipo de organização e luta unificada do conjunto da 
classe. Todavia, a dinâmica política nacional, com a 
falência do PT  na  política cooptando um grande 
número de líderes sindicais, muitos deles com 
trajetória anterior de combatividade, combinada a 
um processo acelerado de vinculação internacional 
dessa Central à social-democracia européia – esta 
completamente absorvida e comprometida com o 
capital - tornou a CUT uma central colaboracionista 
e pelega, haja vista sua trajetória dos últimos quinze 
anos que vai da participação nas câmaras setoriais 
do grande empresariado à indicação de quadros 
para ministérios dos governos, passando pela 
vergonhosa traição na Reforma da Previdência, 
para citar apenas uma. Ora, anos de trabalho de 
convencimento da importância de uma organização 
intercategorias foram pelo ralo em poucos anos, 
contribuindo fortemente para a despolitização da 
categoria 
É preciso reafirmar, no entanto, que o fato de termos 
desfiliado o CPERS da CUT, não significa que sejamos 
pelo retorno ao isolamento sindical corporativista. 
Pelo contrário, defendemos veementemente a 
organização intersindical dos trabalhadores como 
única possibilidade de sucesso no enfrentamento ao 
capital e em defesa dos direitos da classe. Todavia, 
entendemos que esta organização intersindical deve 
ser resultado da unidade real nas lutas concretas 
da classe e não fruto da vontade e de acordos 
de ocasião de dirigentes e vanguardas político-
partidárias. Não pode ser motivada pelas benesses 
financeiras advindas do Estado burguês via imposto 
sindical. Entendemos que a unidade intersindical 
da classe trabalhadora é uma grande obra que deve 
ser construída sobre sólidos alicerces político-
ideológicos e cimentada com um forte compromisso 
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de classe, sob pena de se tornar rapidamente o alter 
ego da CUT. A unidade intersindical deve apontar 
para a classe o caminho da luta anticapitalista e 
antiimperialista, única forma de garantir conquistas 
históricas e buscar novas vitórias rumo à construção 
do socialismo.
A superação dos problemas atuais vividos pelo nosso 
sindicato, no miúdo, no cotidiano da categoria, 
passa pela reposição das suas demandas históricas 
na pauta de lutas de forma permanente ao lado das 
demandas que forem surgindo. Esta é a forma de 
trazer de volta os trabalhadores em educação do Rio 
Grande do Sul para dentro do CPERS. Não é mais 
possível admitir que se gaste um ano inteiro de lutas 
para disputar o Sindicato entre oposição e situação.  
Por fim, é preciso assinalar que a direção do CPERS, 
até o momento não apresentou combate suficiente 
à política criminosa do governo leite de demitir 
contratados que entrem em licença saúde por mais 
de 15 dias. É preciso um enfrentamento forte a essa 
política e uma luta contundente pela readmissão 
dos demitidos. 

6. FUNCIONÁRIOS DE ESCOLA

Nos últimos anos os Funcionários de Escola vêm 
marcando presença nas atividades, assembleias, 
manifestações, paralisações e greves da categoria. 
Isso é fruto da grande mobilização que começou 
nos anos 90, após a Constituição garantir o direito 
de sindicalização dos Servidores Públicos. Muitas 
batalhas foram travadas contra governos para 
garantir direitos que antes não eram reconhecidos, 
um deles e talvez o mais importante seja o Plano 
de Carreira dos Funcionários de Escola, que 
garante avanços na carreira, onde os Funcionários 
podem progredir de nível e de grau conforme 
sua escolaridade e concorrer a promoções por 
merecimento Porém até o  presente momento os 
funcionários amargam a não aplicação de tal plano 
de carreira.
Hoje, após o reconhecimento dos funcionários de 
escolas como profissionais da educação escolar, 
é preciso uma nova batalha. Esta, agora, é pela 
inclusão no Piso Salarial Nacional, aos funcionários 
para o aprimoramento da educação pública. E para 
tal, a Direção do nosso sindicato não pode vacilar, 
tem por obrigação colocar em todas as pautas de 
reivindicações essa questão que para os funcionários 
é de fundamental importância e que parece ter sido 

esquecida pela atual gestão. 

7. EDUCAÇÂO
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO
O processo de privatização da Educação não é novo. 
Trata-se de um movimento do grande capital em 
nível internacional que remonta o Acordo Geral 
Sobre Comércio em Serviços – GATS no âmbito 
da Organização Mundial do Comércio – OMC, no 
âmbito das regulamentações comerciais. Ou seja, 
nesse processo a Educação deixa de ser um Direito 
Humano e é reduzida a mera mercadoria (ou um 
serviço comercial). É um processo que não respeita 
peculiaridades regionais e destrói identidades 
culturais dos povos, assim como destrói a soberania 
dos países.
No início da primeira década deste século 
estimativas indicavam que governos e iniciativa 
privada movimentavam cerca de 2 trilhões de 
dólares em Educação.
Especialistas a serviço do capital argumentavam 
que nos países ricos já havia uma população 
escolarizada, baixas taxas de natalidade e amplos 
sistemas educacionais em funcionamento. Ou 
seja, o mercado educacional nos países ricos era 
extremamente restrito aos interesses do capital. Já 
nos países em desenvolvimento, havia um grande 
contingente populacional em idade escolar e altas 
taxas de natalidade, isto é, havia uma alta demanda 
por Educação em todos os níveis. Ou seja, a Educação 
nos países em desenvolvimento representava um 
nicho altamente lucrativo para o capital.
Todavia, em grande parte desses países a Educação 
era garantida como Direito Humano, inscrito 
nas cartas constitucionais e, por isto, havia forte 
regulamentação para investimentos de capital 
privado, principalmente estrangeiro. Ou seja, havia 
um forte controle estatal nessa área, uma barreira a 
ser derrubada. 

Um pouco de História

No final dos anos de 1940, temos o fim da II Guerra 
Mundial, a assinatura do Tratado de Bretton Woods 
(1944), a criação do Banco Mundial e do FMI e a 
criação do GATT – General Agreement on Tarifs and 
Trade ou Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio. 
Os países em desenvolvimento não aceitaram os 
princípios do GATT, tais como tratamento igual a 
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todos independentemente das diferenças e níveis de 
desenvolvimento. Isto é, o GATT previa benefícios 
exclusivamente para os países ricos, industrializados. 
Nesse mesmo período, é criada a ONU (Organização 
das Nações Unidas) e promulgada a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.
Na década de 1960, os países em desenvolvimento 
ganham força, principalmente com a vitória da 
Revolução Cubana, e com as lutas de libertação 
nacional em diversos países colonizados nos finais 
do século XIX, no processo de partilha da África 
e da Ásia entre as potências industriais paridas 
pela II Revolução Industrial. Dentre essas lutas, a 
guerra do Vietnã foi, talvez, a que mais mobilizou as 
esquerdas e os movimentos libertários pelo mundo. 
Nessa fase, há uma forte articulação dos países em 
desenvolvimento e é criado o Movimento dos Países 
Não-Alinhados. É realizada a Conferência das 
Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD). A UNCTAD nunca foi bem aceita 
pelas potências capitalistas. Em 1974, é aprovado 
pela Assembleia Geral da ONU o documento 
intitulado “Nova Ordem Econômica Internacional”. 
Esse documento previa a cooperação, trocas justas, 
solidariedade entre as nações, respeito à soberania e 
às diferenças sociais, culturais, religiosas, políticas, o 
fim de todas as formas de apartheid, de colonialismos 
e neocolonialismos comerciais etc.
Com isto, começa aí um movimento silencioso de 
enfraquecimento da ONU, principalmente por 
parte dos Estados Unidos, seu grande contribuinte 
financeiro. No início dos anos 70 do século XX, é 
criada a OPEP e entre 1974 e 1979 o mundo sofrerá 
as consequências da Crise do Petróleo. Nesse mesmo 
período é sacramentada a derrota dos Estados 
Unidos na guerra do Vitenã. Em 1976, os Estados 
Unidos apoiarão ativamente o golpe contra o 
governo Allende no Chile. Crescem os movimentos 
anti-intervencionistas pelo mundo.
Ao mesmo tempo, fortalecem-se as instituições de 
Bretton Woods. O Banco Mundial deixa de atuar 
como banco de desenvolvimento e passa a atuar 
como auxiliar na cobrança das dívidas externas dos 
países via ajustes estruturais nacionais e setoriais, 
privatizações e abertura de mercados.
Entre 1986 e 1995, acontece a Rodada Uruguai do 
GATT. Nesse processo são rejeitados os princípios 
de tratamento especial e diferenciado para com os 
países em desenvolvimento, são instituídas as regras 
do livre mercado e criada a OMC – Organização 

Mundial do Comércio.  A OMC incorpora 
atribuições do GATT, como o comércio de bens 
materiais. São estabelecidos acordos comerciais 
com crescente possibilidade de lucros como: 
conhecimento, investimentos e serviços. A OMC é 
referendada como único fórum para elaboração de 
regras globais de comércio e liberalização.
Em 1.º de janeiro de 1995, os países membros da 
OMC assinam o Acordo Geral Sobre Comércio 
em Serviços (AGCS/GATS), com o objetivo de 
liberalização progressiva dos serviços num prazo de 
dez anos (01/01/2005). Vale a pena listar aqui alguns 
dos serviços cuja liberalização para o comércio foi 
aprovada por esse acordo: Negócios (contabilidade, 
informática e afins, jurídicos, médicos e dentários, 
arquitetura etc.), comunicação (telecomunicações, 
correios, audiovisual, rádio, TV etc.), construção 
e engenharia, distribuição (franchsing, atacado e 
varejo), EDUCAÇÃO, ambiente, finanças, saúde e 
afins, turismo e afins, esporte, cultura e recreação, 
transportes e outros serviços não mencionados em 
qualquer outro lugar!

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA OMC/GATS

É interessante mencionarmos aqui os serviços 
educacionais passíveis de privatização e 
comercialização aprovados na resolução da OMC 
para que nossa categoria perceba o que já está em 
curso em nossas escolas (e muitos consideram 
bastante interessante, uma grande inovação!) e o 
que ainda está por vir. São eles: Educação primária 
(incluindo a pré-primária), Educação secundária 
(geral, técnica/profissionalizante etc.), Educação 
superior (técnica, graduação, pós-graduação e 
pesquisa), EJA (todas as modalidades), outros 
serviços educacionais e/ou atividades de suporte 
educacional e/ou correlatas (educação formal de 
adultos, aconselhamento, consultorias, educação 
especial, testes de seleção e avaliação, administração 
e gerenciamento escolar, treinamento de professores, 
livros e materiais didáticos, obras escolares, serviços 
de limpeza, merenda escolar etc.). 

O Laboratório Chileno

Em 11 de setembro de1973, acontece o Golpe 
contra Allende, no Chile. Na esteira do golpe além 
da sangrenta repressão, das prisões arbitrárias, 
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das torturas e desaparições são implantadas 
políticas econômicas neoliberais, forjadas no 
âmbito da chamada Sociedade de Mont Pelèrin e 
na Universidade de Chicago, onde os mentores de 
Mont Pelèrin possuíam uma grande quantidade de 
seguidores, principalmente nos cursos de Economia 
e Administração.
Assiste-se a grandes cortes nos gastos públicos 
e privatizações: privatização do sistema 
previdenciário via Fundos de Pensão (eixo do 
sistema); Reforma trabalhista (Plan Laboral); 
restrições à sindicalização; flexibilização e 
precarização do trabalho; externalização da 
produção; municipalização da educação e criação 
de um sistema de subvenção para alunos de escolas 
públicas ou privadas, também o surgimento das 
políticas focalizadas (políticas compensatórias).

Chile Anos 90

Com a redemocratização, vamos ver no Chile o 
surgimento dos Governos de concertación, ou seja, 
governos saídos de grandes acordos pelo topo entre 
centro-esquerda e direita. Por outro lado, haverá um 
aumento substantivo dos gastos públicos, porém 
sem avanços significativos. Nesse período, o Chile 
apresenta um grande paradoxo: um crescimento 
anual de 5,6% a/a coloca o país entre os 15 melhores 
resultados mundiais, mas, ao mesmo tempo, está 
entre as 15 piores nações em distribuição de renda. 

Modelo Educacional Chileno

Mesmo após a redemocratização, o Chile 
apresentava um sistema educacional segregado 
segundo o nível socioeconômico. Para assegurar 
cobertura se descuidou da qualidade e se deixou 
de falar de educação pública. Foram mantidas as 
escolas municipais e particulares subvencionadas, 
bem como as particulares pagas, que poderiam ser 
pagas totalmente pela família do aluno ou através 
de vouchers distribuídos pelo governo. As escolas 
municipais perdiam cada vez mais alunos para as 
escolas particulares subvencionadas e se convertiam 
em “depósitos” de crianças e adolescentes pobres.

Organização e Estrutura do Sistema Educacional 
Chileno

A partir de 1980, o Chile municipaliza seu 

sistema educacional. O ensino médio técnico/
profissionalizante é transferido para a gestão de 
Corporações de Administração Delegada (espécie 
de OSCIP). Proliferam escolas particulares 
subvencionadas pelo governo que podem ter fins 
lucrativos.
Havia no Chile dois modelos de municipalização: 
através do Departamento de Administração 
da Educação Municipal e pelas Corporações 
Municipais de Direito Privado (espécie de OSCIP).
A subvenção por aluno gerou disputa, superlotação e 
queda na qualidade. Havia também o financiamento 
compartilhado (complementar ao sistema 
subvencionado governamental). Esse sistema 
permite a cobrança aos alunos, e as escolas recebem 
uma subvenção estatal inversamente proporcional 
ao aporte das famílias. 

Reforma Educacional de 1996

Em 1996, o governo chileno procedeu a uma reforma 
educacional objetivando aumentar a cobertura em 
educação, aumentar os salários dos trabalhadores 
em educação, MELHORAR OS CURRÍCULOS, 
PROPONDO CONTEÚDOS MÍNIMOS PARA 
CADA NÍVEL DE ENSINO e estabelecendo uma 
política de assistência focalizada aos grupos sociais 
mais vulneráveis (políticas compensatórias).

Chile: Dois Tipos de Privatização da Educação

No Chile são praticados dois tipos de privatização. 
Uma delas é a privatização “na” educação 
pública ou privatização endógena, que significa 
a transferência de ideias, métodos e práticas do 
setor privado para imprimir maior “eficiência” e 
critérios administrativos e de gestão empresarial 
ao sistema público. O segundo tipo é a privatização 
“da” educação pública, ou exógena, que representa a 
participação direta do setor privado na provisão e/
ou gestão dos serviços públicos de educação.
“No Chile, existem ambos os níveis de privatização 
da educação pública. No entanto, não se observam 
grandes ambiguidades nem formas encobertas, 
mas, sim, se tem configurado um cenário 
privatizador deliberado, sustentado por um marco 
legal que se consolida com a LOCE (Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza) e se aprofunda nos 
governos democráticos, através do sistema de 
financiamento compartilhado”.
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O Chile está entre os países com maior índice de 
matrícula privada do mundo, como demonstra o 
gráfico abaixo.

Brasil

O Brasil tem sua política de comércio internacional 
centrada no agronegócio. Na reunião da OMC, em 
2003, em Cancun, Brasil e Índia foram cooptados 
pelos Estados Unidos e União Europeia e passaram 
a formar com esses países mais a Austrália, a 
partir de abril de 2004, o P-5 (o grupo das 5 partes 
interessadas), para fazer um acerto pelo alto em 
nome dos setores econômicos internacionalizados 
e recolocar nos trilhos os TLC – Tratados de Livre 
Comércio, objetivando avanços na redução de tarifas 
para produtos não agrícolas. Essa manobra política 
foi comemorada pela Associação Nacional de 
Fabricantes dos Estados Unidos e pelo agribusiness 
brasileiro que obteve a promessa de redução gradual 
dos subsídios agrícolas pelos EUA e UE. Quem perde 
é a indústria, os serviços e a propriedade intelectual.
Na época, Pascal Lamy, então diretor da Organização 
Mundial do Comércio, proferiu a seguinte frase 
sobre o Brasil: “O ganho agrícola brasileiro não será 
gratuito, o Brasil terá de oferecer maior acesso a bens 
industriais e serviços para obter contrapartida”. Ou 
seja, uma chantagem econômica dos países ricos para 
impor a desregulamentação legal e as privatizações 
ao país.
Segundo o professor Roberto Leher à época: “O peso 
dos setores financeiro, do agronegócio e do setor 
exportador de commodities em geral, no governo 
Lula, têm gerado não apenas retrocessos na OMC 
[...] mas, paulatinamente, na política interna do país, 

cada vez mais próxima dos interesses imperialistas, 
como pode ser visto nos casos dos transgênicos, 
das parcerias público-privadas e do resseguro, da 

venda de imensas 
glebas na Amazônia e 
de bacias petrolíferas, 
da educação à 
distância e, nunca 
menos importante, na 
ocupação militar do 
Haiti”. Ou seja, já no 
governo de centro-
esquerda do PT abriam-
se as condições para as 
desregulamentações e 
privatizações.

Consequências dos 
Tratados de Livre Comércio na Educação

Segundo especialistas: “é um erro grave restringir 
o lócus do embate contra a mercantilização [da 
educação] no Acordo Geral de Comércio de 
Serviços (AGCS)”. É preciso prestar atenção na área 
de investimentos (e a abertura de investimentos 
diretos estrangeiros e na educação à distância), coisa 
que vimos se configurar e, no atual governo, deverá 
se consolidar e ampliar.

A BNCC e a “Nova Direita”

Já nos governos do PT começou a gestação da BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular) por pressão 
dos setores do capital interessados numa “reforma 
empresarial da Educação”.
É necessário, porém, voltarmos um pouco no tempo, 
a fim de percebermos que essas reformas não são 
novidade e têm uma história que acompanha o 
movimento do capital internacional mencionado 
acima.
No final da década de 1990, o governo de Fernando 
Henrique Cardoso introduzia no país de maneira 
sistemática e oficial, um movimento pelas ‘referências 
nacionais curriculares’. Em 1988, já havia sido 
implantada a “avaliação de larga escala” a qual “iria 
se articular com estas referências”. Desse processo, 
resultaram os “Parâmetros Curriculares Nacionais”, 
bem como o fortalecimento do “Sistema de 
Avaliação da Educação Básica” (Saeb), ingredientes 
básicos para um sistema de responsabilização 
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(accountability).
Diane Ravich demonstra em seu livro o desastre 
que significou a implantação do sistema de 
accountabbility nos Estados Unidos, gerando 
demissões e, no limite, prisões de professores 
e diretores por falsificação de dados sobre 
rendimentos de alunos para que suas escolas 
escapassem da responsabilização.
Voltando à Base Nacional Comum Curricular 
não é demais reafirmar que esse processo teve 
início ainda sob a gestão petista com Fernando 
Haddad no Ministério da Educação. É certo 
também afirmar que nesse momento havia 
ainda uma resistência considerável à pressão das 
grandes corporações capitalistas, interessadas 
na reforma educacional, a fim de atender seus 
interesses econômicos, seja de formação de mão 
de obra barata, seja de aspiração à privatização da 
educação pública, seja ela endógena ou exógena. 
Contam-se às dezenas o número de fundações, 
institutos e associações a serviço ou pertencentes 
diretamente ao grande capital, participando 
do processo de elaboração da BNCC. Faz-se 
necessário, ainda, tecermos uma crítica à maioria 
dos sindicatos de educadores que não mobilizaram 
suas bases para a participação no processo através 
dos canais virtuais disponibilizados pelo MEC. O 
fato é que com o golpe de 2016, as corporações do 
capital tiveram o caminho aberto para dar o tom 
à BNCC que foi homologada em 20 de dezembro 
de 2017. 
A Base Nacional Comum Curricular, como todos 
os movimentos de reforma educacional pelo topo, 
já mencionados, faz tábula rasa das peculiaridades 
culturais de cada região. O pior é que ela está 
sendo ruminada bovinamente na imensa maioria 
das escolas, sem a mínima discussão sobre as 
consequências de sua implantação. Diga-se, 
inclusive, que há diretores e diretoras que a 
saúdam dizendo que “finalmente temos uma 
referência” para o currículo das escolas.

Eduardo Leite e as Escolas Charters

Em Língua Portuguesa, a palavra charter significa 
algo como “aluguel” ou “fretamento”. Pois é mais 
ou menos esse o espírito por trás do conceito das 
chamadas charter schools ou escolas charter. 
Esse modelo de escola foi fundado por um ex-
militar estadunidense que, em 20 de maio de 

2019, esteve em visita ao governador Eduardo Leite, 
para apresentar seu portfólio. Falamos de Jonathan 
Hage, que fundou, em 1997, nos Estados Unidos, o 
Charter Schools USA (CSUSA). Desnecessário dizer 
que Leite ficou encantado com a ideia e encerrou a 
reunião afirmando que “queremos esse modelo aqui. 
Só porque um serviço é público não significa que 
precisa ser administrado pelo poder público”. Ou seja, 
em outras palavras o governador do Rio Grande do 
Sul reitera a máxima neoliberal do “Estado mínimo”. 
Estado mínimo para o povo e máximo para os ricos.
A cobertura jornalística, lógico, cantou loas à grande 
possibilidade de avanço na privatização da educação 
gaúcha. Afinal, quase todas as empresas da grande 
mídia  têm interesse nesse processo. Em particular a 
RBS, que já há alguns anos atua na área via Fundação 
Maurício Sirotski Sobrinho e Instituto Jama, 
pertencente a membros da família Sirotski.
Mas, afinal, qual o problema das escolas charter? 
Na América Latina, como visto acima, o Chile sob a 
ditadura sangrenta de Augusto Pinochet foi pioneiro 
na implantação das escolas charter, bem como na 
distribuição de vouchers (bônus) para escolas privadas. 
O documentário Granito e Arena nos mostra de forma 
impactante o que significou a implantação de escolas 
charter no México e a luta das comunidades de Oaxaca 
contra tais ataques. Ao fim e ao cabo, restou que houve 
escolas que passaram a ser geridas pela Pepsi-Cola, 
pela Ford, etc.
No Brasil a primeira escola charter surgiu em 2005, em 
Pernambuco. 
Já no Rio Grande do Sul, ao menos em Porto Alegre, 
desde o início dos anos 1990 existem creches (escolas 
infantis) conveniadas com a Prefeitura, isto é, a 
comunidade já tinha ou criava uma creche (coisa 
bem comum nas periferias!) e buscava o convênio 
com a Prefeitura que a subsidiava. Todavia, a partir da 
assunção do governo municipal pelos neoliberais, esses 
passaram agora a querer mudar o caráter de creches 
ou escolas comunitárias para escolas charter. E com a 
chegada de um governo de ultradireita à presidência 
da República em 2018 que já demonstrou ainda em 
campanha não ter nenhum pejo em se ajoelhar e 
lamber as botas dos Estados Unidos, essa moda das 
escolas charter ganha força.
Não é de hoje que sabemos que quando um governo 
quer privatizar uma empresa ele a sucateia ao máximo 
para justificar a sua “ineficiência” e o “peso” que ela 
significa para os cofres públicos. Pois, nos últimos 
anos, os governos passaram a aplicar essa prática a 
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outros serviços públicos como saúde e educação.
Diane Ravich (que,de 1991 a 1993, atuou como 
secretária-assistente de educação e conselheira 
do secretário de educação Lamar Alexander, no 
governo George H. W. Bush, e uma entusiasta das 
escolas charter e da política de vouchers) em seu 
livro Vida e Morte do Grande Sistema Escolar 
Americano, mostra como os testes padronizados e 
o modelo de mercado ameaçam a educação critica 
de forma contundente. Esse modelo educacional 
que, afirma ela em autocrítica, não funcionou nos 
Estados Unidos, deu errado porque é um sistema 
segregacionista, separando alunos por raça e 
condição social. Tanto que isto que nos é vendido 
aqui como a grande solução para a crise da 
educação, lá funciona em apenas 6% das escolas. 
O argumento muito utilizado pelos arautos das 
escolas charter é que os pais terão a opção de 
escolher a melhor escola para seus filhos. Essa 
é mais uma falácia. Segundo Dwight Holmes, 
pesquisador em educação desde 1977 e das escolas 
charter nos Estados Unidos, existem algumas 
escolas charter boas. Geralmente são escolas 
pequenas chamadas “Mamãe e Papai”. Mas, a 
questão é que a grande maioria das escolas charter, 
hoje, estão dominadas pelas grandes corporações 
do capital, porque “o volume de negócios é 
elevado” e muitas dessas corporações têm fins 
lucrativos. Uma dessas grandes corporações é 
o Walmart. E deve-se sempre lembrar que não 
há qualquer economia para o Estado (a não ser 
para os burocratas, economia de trabalho), pois 
as despesas de infraestrutura, recursos humanos 
etc. seguem sendo subvencionados com recursos 
públicos. Além disto, os gastos com as escolas 
que permanecem públicas continuam. Mais, 
Segundo Dwight Holmes, “dados de 2000-
2012 [...] mostram o fechamento de 27% das 
escolas charter nesse período”. De acordo com 
o pesquisador, “40% não sobrevive desde o 
nascimento” e muitas “deixam de funcionar já no 
primeiro ano de funcionamento”.
Outro problema das escolas charter diz respeito 
a tão decantada elevação da qualidade de ensino. 
O mesmo pesquisador afirma que a graduação 
nessas escolas é muito baixa em comparação 
com as escolas públicas tradicionais. “Em 2015”, 
diz ele, “a taxa e graduação no Ensino Médio nas 
escolas públicas tradicionais foi de 84%, contra 
61% das escolas charter”.

Holmes menciona ainda a sede de lucro por trás do 
interesse das grandes corporações do capital nas 
escolas charter. De acordo com ele, o gasto com 
educação pública nos Estados Unidos se aproxima 
de 1 trilhão de dólares por ano, “sendo que 80% 
para pagamento de pessoal”. Ora, por aqui ouvimos 
o choro diuturno dos governantes de que a folha de 
pessoal consome a maior parte dos recursos públicos. 
Neste sentido, a escola charter é um grande negócio 
não só para os capitalistas, mas também para os 
governos que representam seus interesses, afinal com 
a gestão privada nas escolas será possível a demissão 
de professores e funcionários que custem caro e a 
contratação de pessoal menos qualificado, porém mais 
barato. Além disto, há outro grande problema para 
nós trabalhadores: via de regra, as corporações que 
assumem a gestão das escolas charter não admitem 
a sindicalização. Holmes informa que “a Aliança 
Nacional para Escolas Públicas Charter, um importante 
lobby pró-charter”, dentre o fim de outras limitações 
legais, quer “também as escolas charter isentas das 
leis e convenções estaduais coletivas, evitando que 
os professores possam se organizar em sindicato. 
Todavia, em alguns estados, como Nova Jersey o 
NEA – Associação Nacional de Educação e a AFT – 
Federação Americana de Professores “estão tendo 
algum sucesso em organizar os professores”, o que tem 
causado preocupação à “associação de escolas charter 
local, principalmente pelas condições deploráveis de 
trabalho dos professores...”. Na Flórida, por exemplo, a 
diferença salarial anual entre os professores das escolas 
charter e das escolas públicas tradicionais chegam a 
cerca de 8 mil dólares. Os professores de escolas charter 
não precisam ter formação, pois ensinam através de 
apostilas padronizadas de acordo com um currículo 
estruturado para atender as exigências dos testes 
externos (BNCC?). Por isso mesmo, ganham menos, 
não têm direito a benefícios e trabalham muito mais.
Acompanham esse processo as medidas de 
responsabilização (accountability) dos professores 
pelo insucesso dos alunos. Via de regra, junto com 
esse sistema, como método de gestão, há a exigência 
do cumprimento de metas tanto pela escola, quanto 
pelo professor. No caso estadunidense, exige-se que ao 
final do ensino fundamental o aluno seja proficiente 
em Inglês e Matemática. Caso as metas não sejam 
cumpridas a escola sofrerá sanções que vão desde o 
corte de verbas, demissão dos professores responsáveis 
e até do diretor, podendo chegar ao fechamento 
da escola. Já escolas e professores que cumprem as 
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metas recebem bônus. Diga-se de passagem, 
que o sistema de bônus contribui enormemente 
para manter os salários achatados. Esse sistema 
acabou por gerar esquemas de corrupção dentro 
de algumas escolas com professores e diretores 
presos por manipularem resultados dos alunos 
seja para não sofrerem as sanções, seja para 
receberem os bônus.
Poderíamos dissertar muitas laudas aqui sobre o 
sistema de escolas charter. Contudo, entendemos 
que o dito até aqui é suficiente para informar a 
nossa categoria e armá-la de argumentos para 
enfrentar esta outra luta que temos pela frente.

8. FORMAÇÃO CONTINUADA

Outra tarefa que um sindicato como o nosso não 
pode se eximir é a formação dos trabalhadores 
da sua base, professores e funcionários. Os níveis 
de exigência de formação continuada são cada 
vez maiores seja para atender as demandas das 
comunidades escolares, particularmente dos 
alunos, seja para oferecer condições à ascensão 
profissional dos trabalhadores em educação. 
A falta de tempo em razão da carga excessiva 
de trabalho impõe aos professores da rede 
estadual de ensino ou a exclusão da formação 
continuada ou com muitos sacrifícios pessoais 
e familiares cair nas malhas dos cursos pagos 
e aligeirados, muito em voga por estímulo do 
próprio governo federal, como é o caso da EAD, 
um “grande filão, um negócio muito promissor”, 
segundo um dirigente da entidade representativa 
das instituições de EAD. Assim, as sucessivas 
direções do CPERS, se estivessem sintonizadas 
com os anseios da categoria, já teriam procurado 
a UFRGS, FURG, UERGS, por exemplo, para 
propor um convênio para a criação de cursos 
de pós-graduação que atendessem os interesses 
dos professores e funcionários da rede pública 
estadual de ensino. Uma entidade como o CPERS 
possui estofo político suficiente para, até mesmo, 
buscar convênios com entidades e instituições de 
trabalhadores de outros países para financiamento 
e intercâmbio. É trabalhoso e requer vontade 
política. Mas, é possível! É urgente retomarmos 
a luta pelo direito à formação continuada em 
serviço 

9. REFORMA ESTATUTÁRIA DO CPERS

Não restam dúvidas acerca da necessidade de reforma 
dos estatutos do nosso sindicato. O novo estatuto 
deve garantir formas e métodos mais democráticos 
de participação da base da categoria nas decisões 
da entidade. Não é mais possível se manter forma 
e método de organização que, na prática, impede a 
base de manifestar sua opinião e a exclui das decisões, 
privilegiando as correntes políticas organizadas. Deste 
modo, defendemos a formação de uma comissão 
estatuinte, com representação das teses participantes 
deste congresso para que elabore uma minuta com 
as propostas de reformulação do Estatuto e apresente 
à base para discussão e apresentação de emendas 
pertinentes e posteriormente realizar uma assembleia 
nos núcleos e uma geral para aprovação final.

10. REPRESENTAÇÃO DO CPERS NO CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Uma questão fundamental a ser democratizada e 
estatuída no CPERS é a nossa representação junto ao 
Conselho Estadual de Educação. O CEED é o fórum 
mais importante da educação no Estado. É pelo 
CEED que passam todas as políticas educacionais 
do âmbito estadual, público e privado. Do segmento 
Trabalhadores em educação, representados pelo 
CPERS, são indicados quatro representantes. Estas 
indicações já chegam prontas, fechadas ao Conselho 
Geral do CPERS através de articulações prévias entre 
as correntes majoritárias que compõem a direção 
da entidade. Entendemos que na base da categoria 
existem pessoas com tanta qualificação e compromisso 
político com as lutas da categoria, formação acadêmica 
e técnica compatível com a importância do cargo, como 
nas correntes hegemônicas. Por isto, defendemos que 
as indicações para a representação do CPERS junto 
ao CEED sejam amplamente debatidas e decididas 
pela base da categoria via eleição direta e não mais 
por conchavos de bastidores entre as correntes 
hegemônicas na máquina sindical. 

11. MULHER

A cultura machista faz com que a mulher trabalhadora 
seja duplamente explorada: como trabalhadora e como 
sexo, com menor força muscular. Sabemos que não 
existe solução para a exploração da mulher na sociedade 
capitalista, uma vez que é inerente a este sistema a 
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exploração do homem pelo homem. A plena 
emancipação da mulher, somente será possível 
na sociedade socialista, onde existirá igualdade 
de oportunidades e direitos para todos. Uma 
sociedade socialista onde os meios de produção 
serão uma propriedade social e essa relação seja 
gerida na base da participação popular para suprir 
e desenvolver as necessidades vitais e culturais 
das coletividades; do bem comum. Suporte para a 
superação do egoísmo e da alienação de mulheres 
e homens. Se assim não for, do que adiantará 
socializar os meios de produção e distribuir 
renda, se não alterar as relações inter-humanas 
em sociedade como assim falava Ernesto CHE 
Guevara. Esta deve ser a preocupação de cada um 
de nós, sejam militantes e revolucionários, que 
se propõem contribuir para a edificação de uma 
nova sociedade. A sociedade Socialista.

12.PLANO DE LUTAS
“A neutralidade do sindicato somente beneficia a 
burguesia”. (V. I. Lenin)
Gerais:
- O CPERS deve incentivar a elaboração de 
um calendário nacional de lutas centrado na 
resistência dos trabalhadores à ofensiva do capital 
em função da crise, tendo como lema comum 
nenhum direito a menos, a defesa do emprego 
e do salário, a luta pela redução da jornada de 
trabalho sem redução salarial, pela manutenção 
e ampliação das verbas para educação e saúde, 
visando atrair para a luta os trabalhadores e os 
setores mais necessitados da população, além 
de combater qualquer forma de subsídio para o 
capital monopolista. Devemos propor a criação de 
comitês e organismos de mobilização que sejam 
germes do Poder Popular e que caminhem para 
a proposição de um grande Encontro Nacional 
da Classe Trabalhadora, para construção de 
uma Frente Anticapitalista e Antiimperialista, 
envolvendo todas as organizações e movimentos 
populares e revolucionários, para elaboração 
de um programa estratégico e tático do Poder 
Popular. Este programa deve ser uma plataforma 
política capaz de dar unidade a um novo 
bloco proletário e formar a nossa ação contra-
hegemônica como base para uma alternativa real 
de poder dos trabalhadores.
-  Restabelecer o monopólio estatal do petróleo. 
- Estatização de todo o sistema de ensino nacional, 

especialmente das unidades privadas e escolas 
particulares, e implantação de uma ampla reforma 
na educação que possibilite no médio prazo a criação 
de uma escola de qualidade para todos, da educação 
infantil ao ensino superior, além da pós-graduação. 
- Pela paz, com justiça social, autodeterminação, 
soberania dos povos e democracia para as massas.
- Contra as guerras imperialistas na Colômbia e 
Palestina.
 - Fim imediato do criminoso bloqueio dos EUA contra 
Cuba.  
- Solidariedade à Cuba: contra a hostilidade midiática 
orquestrada pelo imperialismo ianque, no que se refere 
aos direitos humanos.
-  Devolução de Guantánamo ao povo cubano.
- Todo o apoio à luta antiimperialista dos Governos da 
Venezuela e Bolívia.
- Apoio ao movimento de resistência popular em 
Honduras. 
- Internacionalismo proletário e solidariedade às lutas 
revolucionárias que ocorrem no mundo contra o 
imperialismo.
- Desmercantilização da saúde, da previdência social e 
da educação.
- Universalização do ensino público, gratuito, 
democrático, crítico, criador, popular e de qualidade 
em todos os níveis.
- Reafirmação do direito humano à comunicação 
necessária para a construção de uma sociedade baseada 
na diversidade étnica, histórica, na igualdade entre os 
homens e mulheres, promovendo a justiça, o respeito e 
a dignidade humana.
- Reestatização das empresas estratégicas que foram 
privatizadas, ligados à soberania sobre os recursos 
naturais.
- Fora qualquer Base Militar Norte-Americana do 
Brasil e da América Latina.
- Pelo direito ao pleno emprego, pela redução da 
jornada de trabalho, sem a redução de salários e 
direitos.
- Proteção da vida, da biodiversidade e cobrança da 
dívida ecológica.
- Pela implementação de um plano de emergência 
contra a fome, a carestia e o desemprego, desvinculado 
da prática do assistencialismo.
- Precisamos reconstruir um sindicalismo classista, 
democrático e combativo, independente do estado, dos 
partidos políticos e dos patrões. Por um movimento 
intersindical unitário, abrangente, solidário e de luta 
pelo socialismo.
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- Fortalecer as iniciativas que hoje acontecem 
no Brasil na busca da construção de um novo 
instrumento intersindical de luta para a classe 
trabalhadora, através de um ENCLAT.

Específicos:

- Pressão sobre o governo federal e o STF para 
implantação imediata do Piso Salarial Profissional 
Nacional.
- Defesa do Plano de Carreira e da Lei de Gestão 
Democrática e do IPE Público e a serviço 
dos servidores do estado, seus dependentes e 
pensionistas.
- Inclusão dos funcionários de escola na lei do 
PISO NACIONAL.
-Combate forte e efetivo contra as demissões de 
contratados em licença saúde por mais de 15 dias 
e reintegração dos demitidos nas mesmas bases 
do contrato original.
- Exigir segurança nas escolas.
- Buscar unificar o funcionalismo público 
estadual na luta em defesa da nossa Previdência 
Solidária e Aposentadoria.
- Exigir realização de concurso para professores e 
funcionários.
- Defesa da nossa pauta de reivindicações.               
- Construir unidade na ação e a solidariedade 
Proletária.
- Construir a mobilização nas escolas para a 
defesa de nossa pauta de reivindicações. 
- Garantir qualificação da categoria em cursos 
de mestrado e doutorado nas Universidades 
Públicas, através de convênios específicos.
- Reverter a prática de redução sistemática da 
carga horária da disciplina de Educação Física, 
que hoje ocorre nas Escolas Estaduais. Exigir 
espaço físico e material didático-pedagógico 
adequado para realização das aulas.
- Barra qualquer tentativa de filiação do CPERS a 
qualquer Central Sindical
QUE ESTE CONGRESSO CONSTRUA A 
UNIDADE E LUTA DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO.   
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CONJUNTURA INTERNACIONAL: 
O Mundo Capitalista em uma encruzilhada

Acontecimentos
Neste segundo semestre de 2019, parece que a 
humanidade deu um passo atrás. No início da 
década a esquerda e o campo popular avançavam 
na América Latina, enquanto havia uma ascensão 
conservadora na Europa. Hoje se consolida um 
movimento para que a América do Sul volte a ser 
o quintal do capital, que está de olho na educação, 
na previdência e na saúde, áreas fundamentais para 
o povo. A ganância imperialista voltou com força 
a atacar tudo o que é público com uma nova onda 
privatista.

Cenários
O mundo ainda sofre as consequências da crise 
de 2008. Como já foi demonstrado por vários 
pensadores, o capitalismo de tempos em tempos 
entra em crise e se “reinventa” sem romper com 
suas bases. Neste período histórico, o capital dobra a 
aposta no neoliberalismo, que se fez sentir no Brasil 
com maior intensidade a partir do segundo mandato 
da presidenta Dilma Rousseff. O campo conservador 
se utilizou de golpes jurídico-parlamentares para 
tomar os mandatos de presidentes que desenvolviam 
programas populares, primeiro no Paraguai e 
depois no Brasil. O objetivo maior foi atacar a classe 
trabalhadora, fragilizando as relações trabalhistas e 
os sindicatos. 

Atores
Nesta quadra do século XXI, os Estados Unidos 
ainda estão em uma posição privilegiada em relação 
às demais nações. Embora enfrentem um grave 
processo de empobrecimento da sua população, 
com a redução da renda e o aumento do custo de 
vida e da desigualdade.
O polêmico e excêntrico presidente Donald Trump 
governa para a elite norte-americana, despreocupado 
com a maioria do povo que o elegeu. Um elemento 

que tem passado despercebido em muitas análises 
sobre o momento dos EUA é que Trump, embora 
faça muitas ameaças e provocações, não levou 
o país a nenhuma guerra durante seu mandato. 
Em determinados momentos teve litígios com a 
Coreia do Norte, com a Síria, com a Rússia, com a 
Venezuela, com o Irã, e recuou o nível das agressões 
sem iniciar um conflito armado. 
Os presidentes norte-americanos anteriores – 
mesmo Barak Obama –, durante seus mandatos 
sempre colocaram o país em alguma guerra 
imperialista. Esse detalhe do governo Trump pode 
ser um sinal do momento delicado que os Estudos 
Unidos atravessam. Porém, ainda são o país mais 
rico do mundo com um PIB de US$ 20,50 trilhões 
de dólares.
A China, com o segundo maior PIB do mundo, 
estimado em US$ 14,941.148 trilhões de dólares 
(dados de 2018), ainda está muito atrás dos EUA. 
Embora seja a grande ameaça atual à hegemonia 
americana. E essa disputa tem consequências nas 
relações internacionais que ainda são difíceis de 
analisar.
A Rússia (PIB US$ 1,578 trilhões dólares em 2018) 
tem feito uma parceria estratégica com a China. É 
o país que voltou a polarizar politicamente – após 
a chegada de Vladimir Putin ao poder em 1999 – 
de alguma maneira, as questões internacionais 
com os EUA. Ainda é preciso entender que Putin 
lidera uma Rússia plenamente inserida no sistema 
capitalista, que também é uma nação com interesses 
imperialistas. Mas, que tem colidido com certas 
ambições norte-americanas e, muitas vezes, 
impedido que estes avancem militarmente sobre 
outras nações – como foram os casos de Síria e 
Venezuela, por exemplo.
A União Europeia segue se equilibrando, com vários 
de seus países estagnados. A nação que exerce uma 
folgada liderança política e econômica é a Alemanha 
(PIB 3,677 trilhões de dólares) de Angela Merkel. 
Por outro lado, a Inglaterra (PIB do Reino Unido 
2,622 trilhões de dólares) está em uma enrascada, 
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pois não consegue resolver a questão do Brexit. A 
França (PIB 2,583 trilhões de dólares) não tem tido 
nenhum protagonismo, e o presidente Emmanuel 
Macron tem sido mero coadjuvante em seus 
encontros com Donald Trump.
Na América Latina a situação é de retorno ao 
passado neoliberal, com apenas três países que 
ainda resistem com um projeto voltado para o povo: 
Venezuela, Bolívia e Uruguai. Enquanto Argentina, 
Peru, Chile e Colômbia – além do Brasil – seguem o 
script determinado por Washington.

Relação de Forças 
Apesar da nova postura que a Rússia assumiu nos 
últimos anos, com mais altivez frente aos Estados 
Unidos, inclusive buscando alianças político-
econômicas estratégicas para formar outro bloco 
econômico (a exemplo dos BRICS), aqueles ainda 
se constituem na nação mais influente do mundo 
capitalista.
Com a ascensão das forças de direita em vários 
países da Europa e da América Latina, o campo 
popular de esquerda voltou a uma posição defensiva. 
A classe trabalhadora pelo mundo inteiro tem 
sofrido ataques em seus direitos sociais, e sente de 
maneira mais grave os reflexos da crise econômica, 
com o aumento do desemprego e do custo de vida 
já mencionados.

Articulações
No mundo todo, os sindicatos estão sendo 
demonizados, pois são as ferramentas mais efetivas 
que a classe trabalhadora tem para se organizar e 
resistir ao neoliberalismo. 
No Brasil, Jair Bolsonaro é o representante da direita 
mais retrógrada e autoritária, aliado subalterno de 
Donald Trump. Recentemente, o país ficou chocado 
com o anúncio inesperado da indicação de Eduardo 
Bolsonaro para a embaixada do país nos Estados 
Unidos, com a seguinte declaração do filho do 
presidente: “Não sou um filho de deputado que 
está do nada vindo a ser alçado a essa condição. 
Tem muito trabalho sendo feito, sou presidente 
da Comissão de Relações Exteriores [da Câmara], 
tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, 
já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos no frio 
do Maine, em uma montanha lá.” (12/07/19)
Mas é preciso frisar a crescente resistência dos 
movimentos sociais através da unidade da classe 
trabalhadora. E um passo importante foi dado, a 

greve geral de 14 de junho.

CONJUNTURA NACIONAL
Um país rumo ao abismo
Acontecimentos
O Governo Bolsonaro cada dia apresenta uma 
surpresa, muitas delas cometendo grandes 
trapalhadas. Ele tem uma base de apoio grande, 
onde representa um grupo social e político 
conservador. Ao realizar a composição de seu 
ministério, Bolsonaro, legitimado pela sua vitória 
político-eleitoral, não seguiu a lógica brasileira 
do presidencialismo de coalizão. Ou seja, não fez 
questão de contemplar seus aliados conservadores 
com cargos no primeiro escalão do governo, 
assumindo um alto risco político.
A sua eleição no pleito de 2018 foi garantida pelo 
uso desonesto das Fakenews – mentiras propagadas 
pelas redes sociais – que inclusive tinham como 
mentor e principal articulador Carlos Bolsonaro, 
um de seus filhos. Além disso, Bolsonaro também 
foi beneficiado pelo golpe jurídico-parlamentar 
contra a presidenta Dilma Rousseff, que a derrubou 
da presidência da República em 2016.
Outro elemento que foi estratégico para a ascensão de 
Bolsonaro foi a ação de Sérgio Moro, ex-juiz federal, 
que se utilizou amplamente do cargo que possuía no 
poder judiciário, para conduzir uma farsa e retirar 
o presidente Lula da competição eleitoral de 2018. 
Sergio Moro foi recompensado pela sua atuação em 
benefício da direita, ao ganhar o cargo de Ministro 
do governo que iniciou em 2019.
As recentes matérias do The Intercept Brasil têm 
trazido a luz as mentiras da armação, que chamam 
de operação, contra o campo da esquerda brasileira, 
e estão servindo para desmascarar o Sergio Moro 
e seus mandaletes do ministério público e do 
judiciário. É preciso defender a constituição e a 
soltura imediata do presidente Lula.

Cenários
Nesse contexto, o papel do estado brasileiro está 
em discussão e, na perspectiva neoliberal dos atuais 
governantes, ele é alvo de um projeto de redução, 
tal como foi o período de FHC. Os direitos sociais 
e trabalhistas estão sendo atacados violentamente 
e, conquistas históricas de mais de 50 anos já 
foram aniquiladas, como é o exemplo da legislação 
trabalhista.
O sistema educacional e os próprios educadores 
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estão em risco. Uma das frases mais emblemáticas, 
do então candidato Jair Bolsonaro, sobre a linha que 
seria desenvolvida pela gestão nos próximos quatro 
anos, foi que “objetivo é fazer o Brasil semelhante 
ao que tínhamos há 40, 50 anos”. Ou seja, a ideia é 
que o país retroceda, volte para o passado. Assim, 
a educação é uma das áreas mais visadas pela nova 
administração da República, e pelo comando dela, 
inclusive, já passaram dois ministros em menos de 6 
meses de mandato.
De acordo com as falas dos novos governantes, o 
professor no Brasil tem a imagem de um inimigo, 
pois as principais autoridades têm estimulado os 
alunos a policiar os docentes, inclusive fazendo 
filmagens. Segundo o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, “filmar professores durante as 
aulas é um direito dos alunos. E disse, ainda, que irá 
analisar se há alguma irregularidade cometida pelos 
docentes” O propósito dessa iniciativa é perseguir 
aqueles que pensam de modo diferente do governo, 
como acontecia 40 anos atrás. É o que também 
se conclui com a manifestação do domingo 28 de 
abril, quando o presidente Bolsonaro publicou no 
twitter um vídeo com a legenda: “professor tem que 
ensinar e não doutrinar”. Nele uma aluna interpela 
uma professora que criticado o projeto “Escola sem 
Partido” – escola com mordaça – durante a aula.

Atores
O governo Bolsonaro é protagonizado por diferentes 
atores. O núcleo político é formado pelos mais 
próximos da pessoa do presidente, especialmente 
pelos seus filhos – que estão fora do governo – e 
alguns oficiais do exército. Porém, o governo tem 
divisões, entre os membros da extrema direita que 
vivem as turras, em conflitos abertos. 
Por outro lado, quem comanda a política econômica 
do governo são os representantes dos grupos 
financeiros e grandes empresários nacionais. 
Que, mesmo não tendo maior compromisso com 
Bolsonaro, têm grande interesse no avanço dos 
projetos neoliberais de aniquilação da máquina 
estatal, privatizações, retirada de direitos e arrocho 
nas finanças da população. O mediador desses 
interesses é o bloco, atuante no parlamento, 
conhecido por Centrão, que é constituído pelos 
políticos tradicionais, que barganham seus votos 
em troca de dividendos, principalmente financeiros. 
Quem lidera atualmente o Centrão é o presidente 
da Câmara Rodrigo Maia. Em outra ocasião quem 

liderou esse bloco foi o ex-deputado Eduardo 
Cunha, um dos protagonistas do golpe de 2016.
Ainda, tem o setor jurídico liderado por Sério Moro, 
agora no comando da Polícia Federal, o ministério 
público e muitos promotores, e as próprias cortes 
federais, especialmente STJ e STF, que estão atuando 
no campo político no lado mais conservador.
A alternativa a esses grupos mais conservadores 
estão nos partidos da oposição, nos sindicatos e nas 
centrais sindicais. Nesse lado está o CPERS e a CUT, 
que tem tido protagonismo nas lutas e mobilizações 
de resistência aos projetos do governo neoliberal de 
Bolsonaro.

Relação de Forças
O campo conservador saiu em vantagem da eleição 
de 2018. Formou maioria no Congresso Nacional, 
te vantagem no sistema judiciário brasileiro e conta 
com o poder econômico da classe empresarial. Esse 
campo utiliza o monopólio da grande mídia em seu 
benefício.
Porém, o povo tem os seus representantes mais 
confiáveis e permanentes, que são os sindicatos, 
na luta. Conforme Bolsonaro apresenta qual é seu 
verdadeiro projeto, que foi escondido na eleição, e 
o povo começa a perceber a gravidade das reformas 
propostas, a tendência é o campo conservador se 
enfraquecer, como aconteceu na época do governo 
de Fernando Henrique Cardoso.

CONJUNTURA ESTADUAL
RS: um estado despedaçado
Acontecimentos
O governo Sartori foi o mais duro com os(as) 
servidores(as) públicos da história recente do Rio 
Grande do Sul. De perfil neoliberal radicalizado, o 
ex-governador arrochou o funcionalismo durante 
todo o mandato, atrasou e parcelou os salários, 
extinguiu diversos órgãos públicos, desmontou o 
Estado e mostrou-se insensível e debochado com as 
dificuldades não apenas dos(as) servidores(as), mas 
de todos(as) os(as) gaúchos(as).
Porém, Sartori foi enfrentando e contestado 
permanentemente, especialmente pelo CPERS. 
Foram realizadas seis greves contra as políticas do 
governo, bem como a insurreição de estudantes com 
a ocupação de centenas de escolas e ocupação, por 
parte de educadores(as), do Centro Administrativo 
Fernando Ferrari. Na greve de novembro de 2017, 
tivemos a experiência positiva de um comando 
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de greve composto por diretores(as) dos núcleos, 
mostrando a realidade da mobilização de cada 
região. Diversos projetos do governo foram 
inviabilizados pela pressão e resistência dos 
sindicatos, principalmente do CPERS.
Contudo, em razão do contexto nacional favorável 
ao seu campo político, Sartori chegou ao processo 
eleitoral com grande apoio partidário e financeiro. 
De tal forma que chegou ao segundo turno com 
outro representante do mesmo projeto político: 
Eduardo Leite.

Cenários
Nesses primeiros seis meses de governo Eduardo 
Leite foi possível perceber que a situação, se não 
continua a mesma, se agravou. O projeto neoliberal 
tem uma continuidade, inclusive em seus aspectos 
mais cruéis. A vitória eleitoral de Leite coincidiu 
com a ampliação da sua base política na Assembleia. 
De tal sorte, que o governo já conseguiu aprovar 
iniciativas impactantes, como a possibilidade de 
privatizar a CEEE, a CRM e a Sulgás sem precisar 
realizar um plebiscito.

Atores
Eduardo Leite pretende radicalizar a implementação 
das políticas neoliberais no Rio Grande do Sul, 
completando o que outros governantes começaram 
– Antônio Britto, Germano Rigotto, Yeda Crusius e 
José Sartori. Leite conta com uma base ampliada na 
AL e, incialmente, tem maior apoio político para sua 
agenda. Outros setores apoiam de fora o governo 
tucano: RBS, Fiergs, Farsul e outros segmentos das 
classes burguesas gaúchas.
O campo popular é constituído pelos sindicatos, 
liderados pela CUT, e pelos partidos da oposição 
que tem presença no parlamento: PT, PDT e PSOL. 
Esse é o segmento que tem esboçado uma resistência 
aos projetos de desmonte do estado.
Relação de Forças 
Nos primeiros seis meses do governo Leite, este 
tem demonstrado ter uma base forte e unificada em 
torno da agenda neoliberal. Ainda é consequência 
da vitória eleitoral de 2018. Leite aproveitou o 
momento para se aliar ao governo federal e tem 
sido um apoiador radical dos projetos de Bolsonaro, 
especialmente a Reforma da Previdência. 

BALANÇO CPERS 

A Direção atual do CPERS/Sindicato se reelegeu 
com o compromisso de dar continuidade ao 
trabalho de resgate de sua base e da confiança 
na entidade.  A conjuntura política e social nos 
impulsionou a travar fortes embates contra os 
governos Temer (MDB) e Bolsonaro (PSL) a nível 
federal e Sartori (MDB) e Leite (PSDB) no plano 
estadual, construindo a resistência contra a retirada 
de direitos da classe trabalhadora, a exemplo das 
reformas da previdência e trabalhista e na defesa 
dos educadores e educadoras.
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Entendemos que a comunicação é pré-requisito para 
o fortalecimento das lutas, dando visibilidade às 
causas sindicais e sociais. Neste sentido, investimos 
pesado na comunicação com a base e com a sociedade, 
utilizando-se de audiovisual e personalizando o 
uso das redes sociais, com a modernização do site 
da entidade, e estreitando o contato com as mídias 
alternativas, já que a mídia burguesa é atrelada à 
política dos governos. As atividades, protestos, atos 
e serviços são divulgados por meio de conteúdos 
digitais, vídeos e áudios publicados no Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter e pelo Wattsapp da 
Entidade, além de outdoors, jornais e outros meios 
de comunicação  
Vivemos um momento de profundo ataque à 
organização e à democracia sindical. Portanto é de 
suma importância o fortalecimento da categoria. 
Com o objetivo de contrapor a retirada de direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, 
esta direção continuou com mais força as políticas 
de fortalecimento dos Coletivos e Departamentos, 
dos Aposentados, Educação, Funcionários de 
Escola, Diversidade (LGBT e Mulheres), Juventude, 
Combate ao Racismo, entre outros, com formação 
política, cultural e funcional. 
Em razão do parcelamento e atrasos de salários há 
mais de 40 meses, o nosso jurídico ingressou na 
Justiça e ganhou a ação de danos morais, que foi 
uma forma de resgatar a autoestima dessa categoria 
tão atacada pelos governos Sartori e Leite. Ambos 
representam o mesmo projeto neoliberal que 
coloca os educadores e as educadoras em estado de 
miserabilidade. Porém, o poder judiciário também 
já demonstrou não estar ao lado dos trabalhadores 
e trabalhadoras. É preciso estarmos atentos às 
manobras e tentativas do governo Leite de se eximir 
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do pagamento dessa indenização, mínima, em 
relação aos danos causados na vida da categoria e de 
seus familiares. 
Mesmo cientes dos retrocessos que nos ameaçavam 
e ainda ameaçam, em um período de avanço 
da direita neoliberal e fascista, ao assumirmos 
a segunda gestão em 2017 enfrentamos o  forte 
ataque do governo Sartori, que pagou a menor 
parcela salarial até então (R$ 350). A medida, aliada 
à ameaça de encontro de folhas veiculada na mídia, 
deflagrou a segunda maior greve da história do 
CPERS. Foram 94 dias de greve travada com intensa 
luta e resistência para impedir a retirada de direitos, 
como a garantia do pagamento de servidores(as) no 
último dia útil do mês e o pagamento do 13º salário, 
conforme determina o artigo 35 da Constituição.
Foram dois  anos de incontáveis mobilizações 
e vigílias na Praça da Matriz, nas terças-feiras, 
articuladas com plenárias e ações fortes na base 
da categoria nos 42 núcleos do CPERS; estratégia 
fundamental na desarticulação da base legislativa 
do governo e que barrou  a tramitação de projetos 
de lei apresentados pelo Governo.  Realizamos 
ainda 42 plenárias regionais para derrotar o projeto 
de terceirização dos agentes educacionais, proposta 
pelo governo Sartori. Foi uma grande vitória.
 Antes da escolha do novo governo, fizemos 
uma caravana que percorreu todos os núcleos, 
discutindo com a categoria os projetos em disputa. 
Alertávamos que o projeto de Estado mínimo tinha 
dois candidatos: SARTORI e EDUARDO LEITE. Os 
gaúchos optaram por colocar os dois no segundo 
turno. Portanto, Eduardo Leite já chega mais forte, 
uma vez que seu antecessor já havia pavimentado 
a estrada para o desmonte do Estado. Diferente de 
Sartori, que viu sua base diminuir frente à luta do 
sindicato, Eduardo Leite tem uma frente mais coesa 
na Assembleia, com 41 votos dos 55 deputados, e 
mais força para atacar nossos direitos. No primeiro 
teste, a retirada da licença-prêmio e da contagem do 
tempo de serviço em outros entes para triênios, Leite 
já obteve quatro votos a mais do que o necessário 
(33). Diante deste quadro se faz necessária a nossa 
presença no chão da escola para construir uma forte 
mobilização e impedir a proposta já explicitada pelo 
governo de alterar os Planos de Carreiras e realizar 
reformas administrativa e previdenciária. Da mesma 
forma, precisamos estar atentos às novas ameaças 
que tramitam no Congresso Nacional, como o fim 
da estabilidade no serviço público.

Os governos que defendem o Estado mínimo 
se furtam de realizar concursos para suprir as 
necessidades mínimas das escolas públicas. Utilizam 
à exaustão o mecanismo dos contratos emergenciais, 
estabelecendo uma relação de precarização do 
trabalho com milhares de educadores. Ainda que a 
direção lute pela realização imediata de concursos, 
a direção tem lutado para combater políticas que 
aprofundam a precarização de contratados, como a 
instituição de contratos por tempo determinado e a 
demissão de educadores em meio à licença-saúde, 
prática denunciada pelo CPERS com representação 
no Ministério Público e no Tribunal de Contas.                                         
No Estado mínimo, resiste-se muito e há pouco 
espaço para avançar em novas conquistas. Não 
perder direitos, portanto é uma conquista. 
Infelizmente a greve de 2017 se estendeu por 
tempo demasiado, mesmo que o comando de greve 
apontasse que a probabilidade de avançar na pauta 
era muito baixa naquele momento.  A maior parte 
da categoria, percebendo que não haveria mais 
avanços, já havia recuado. A oposição à direção do 
CPERS, na tentativa de derrota-la, usou a categoria 
de forma irresponsável para prolongar a greve. Os 
reflexos desses dias a mais são sentidos até hoje 
na categoria e prejudicam a atual capacidade de 
mobilização.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mesmo com a necessária contenção de despesas, 
agravada pelos quase cinco anos de congelamento de  
salários da categoria, sem fazer nenhuma chamada 
extra, investimos com muita seriedade na aquisição 
de sedes próprias e carros para que as direções 
dos núcleos possam ter melhores condições para 
visitar escolas e participar das mobilizações locais. 
Também continuamos oferecendo um serviço de 
qualidade aos nossos associados com revitalização 
da nossa sede em Porto Alegre, porque essa direção 
prima pelo conforto e segurança da categoria. Além 
disso, a nossa direção é marcada pela transparência, 
apresenta devidamente em Conselho Geral da 
entidade sua prestação de contas, que sem ressalvas 
é aprovada pelo Conselho Fiscal da Entidade.
O CPERS/Sindicato sempre foi uma peça fundamental 
no cenário sindical, destacando-se em articulação, 
organização e participação de atos convocados pela 
CNTE. O exemplo mais recente foi a construção 
da GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO em 15 
DE MAIO DE 2019, chamada, acertadamente, pela 
CNTE, contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA e 
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o corte de 30% de investimentos nas Universidades 
Públicas e Institutos Federais, seguido do 30M 
(DIA NACIONAL DE LUTA convocado pelos 
ESTUDANTES em 30 DE MAIO). A adesão da 
categoria em todos os 42 núcleos do CPERS, 
articulada com os trabalhadores e as trabalhadoras 
em educação das universidades públicas e privadas, 
institutos federais, escolas privadas e municipais, 
e principalmente com o Movimento Estudantil, 
universitário e secundarista, mostrou mais uma vez 
a capacidade de luta da nossa categoria, tão sofrida, 
mas aguerrida. E mesmo não estando filiados à CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), participamos 
da construção da histórica Greve Geral do dia 14 
de junho, chamada por todas as Centrais Sindicais. 
Entendemos que a atual conjuntura de ataques 
brutais aos direitos exige, acima de tudo, UNIDADE 
da classe trabalhadora e para tanto será necessário 
estarmos filiados uma CENTRAL SINDICAL para 
fortalecimento de nossas lutas no próximo período.

MOVIMENTO SINDICAL
O CPERS/Sindicato sempre foi uma importante 
ferramenta histórica de luta, organização e 
unidade dos(as) trabalhadores(as) em educação 
e dos diferentes ramos e movimentos sociais, 
sem distinção de credo, etnia, orientação sexual e 
ideologia. Apesar de não estarmos, no presente, 
filiados a uma central sindical, sempre procuramos 
somar forças e construir lutas coletivas com as 
demais entidades de classe e movimentos em defesa 
da educação pública e de enfrentamento às políticas 
neoliberais. Mesmo com a desfiliação do Sindicato 
em 2015, a CUT mostrou em inúmeras lutas seu 
compromisso com os(as) trabalhadores(as) em 
educação. Exemplo disso foi a construção do 
Movimento Unificado dos Servidores (MUS), com 
protagonismo do CPERS e apoio incondicional da 
central sindical. Com a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), fortalecemos 
nossas lutas nacionais contra a retirada de 
direitos. Não podemos deixar de destacar a força 
da manifestação do 15 de maio em todo o país – 
convocada pela CNTE – e do 30 de maio, contra 
a Reforma da Previdência e o corte de 30% dos 
recursos de Universidades e Institutos Federais. Ao 
lado de movimentos estudantis e trabalhadores(as) 
da educação de todos os níveis, protagonizamos 
um verdadeiro tsunami. A luta unificada será 
imprescindível na conjuntura nacional e estadual. 

É de extrema necessidade fortalecer a articulação 
e organização da classe trabalhadora por meio do 
MUS, das centrais sindicais e movimentos sociais 
e estudantis. Não há recuo possível diante da onda 
privatista, da demonização dos serviços públicos e 
dos ataques a sindicatos, como a MP 873, que veda 
o desconto sindical em folha. Apesar do término 
da validade da referida medida, um projeto de lei 
já tramita na Câmara para consolidar a manobra 
que visa pôr fim a um grande contingente de 
sindicatos no país. São tempos de enfrentamento 
à ultradireita, representada por Bolsonaro, e à 
fria crueldade do neoliberalismo, encarnada em 
Eduardo Leite. Para não perdermos mais direitos 
conquistados a duras penas, urge que façamos o 
debate com a nossa categoria sobre importância de 
estarmos filiados a uma Central Sindical. Diante do 
cenário, a classe trabalhadora deve ser convocada 
a protagonizar seu papel histórico, consolidando 
uma frente de resistência sólida e capaz de frear 
a retirada de direitos e os ataques ultraliberais à 
vida dos mais necessitados. Resistiremos mesmo 
diante dos ataques sistêmicos às nossas instituições 
representativas, o avanço da terceirização, o fim 
do Ministério do Trabalho e o fim da Seguridade 
Social. Não nos submeteremos à lógica de 
precarização do trabalho e maximização do lucro às 
custas dos mais pobres. As análises de conjuntura, 
internacional, nacional e estadual, expostas nesta 
tese, demonstram uma premente necessidade de 
organização e união da classe trabalhadora e de 
todo o campo popular. Os sindicatos, as centrais 
sindicais, movimentos estudantis, movimentos 
sociais, a CNTE e outros movimentos em favor da 
democracia e da soberania nacional devem ocupar 
as ruas e o debate público, na base, para reverter o 
cenário político e derrotar as propostas que visam 
massacrar a classe trabalhadora. É nesse processo 
que devemos aglutinar as pessoas e defender os 
ideais de democracia real, liberdade, igualdade 
e direitos humanos. Esta deve ser a preocupação 
central do próximo período, que deve ocorrer em 
conjunto com a reconciliação dos sindicatos com 
suas bases e com a sociedade. As palavras de ordem, 
mais do que nunca, serão “Ninguém sola a mão de 
ninguém”.

POLITICAS ESPECÍFICAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
A cada dia fica mais evidente o ataque à política 
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educacional democrática de inclusão será intelectual 
na fundamentação, e educação passa por verdadeira 
cruzada ideológica. Ultraliberal na diminuição do 
estado, onde percebemos claramente o sucateamento 
do ensino público para garantir as privatizações, e 
ataque aos costumes e saberes, mordaça no debate 
critico, entre outras iniciativas de uma ideologia 
exótica, com forte influência no Palácio do Planalto, 
ou seja, militarista. Entre as preocupações da classe 
trabalhadora da educação.
O ataque já começou direto e frontal no PNE (Plano 
Nacional de Educação) e suas metas de valorização 
dos profissionais em Educação. Onde a CNTE 
organizou o contraponto com as Universidades 
através da CONAPE (conferência Nacional Popular 
de Educação). E o debate para defender a educação 
perpassa pela orientação de que forma se estabelecerá 
a Reforma do Ensino Médio(13.415/2017) sobre 
a qual BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 
atuará, impõe enormes retrocessos aos (as) 
educadores(as) e à sociedade. A Mercantilização 
e a privatização e a privatização, fomentadas pela 
Reforma, caminham em sintonia Constitucional 
n° 95, que congela por 20 anos os investimentos 
públicos em políticas sociais, inclusive na educação. 
Precisamos lutar contra qualquer afronte aos 
princípios democráticos das escolas, e a imposição a 
uma política gerencialista construída para controlar 
a autonomia, a lógica da diversidade dá lugar a uma 
perspectiva de uniformização e homogeneização 
curricular, fortalecer a gestão democrática 
pela comunidade escolar, e não fortalecer uma 
gestão corporativa por parte do estado e impedir 
qualquer retirada dos postos de trabalho dos(as) 
educadores(as).
É urgente e importante garantir a renovação do 
FUNDEB que seu prazo de vigência termina 2020, e 
além de exigir que se torne uma política permanente, 
também lutar para que, que o PNE (Plano Nacional 
de Educação) aprovado em 2014, seja respeitado e 
posto em prática nas suas diretrizes.
A direção do CPERS/Sindicato, continua com 
o propósito de estar à frente a qualquer debate 
pedagógico de construção de uma escola pública que 
defenda a laicidade, democrática, por isso constituiu 
várias comissões de educação que tenha em seu 
bojo a discussão e defesa da educação Indígena, 
do campo, da EJA (Educação de Jovens e Adultos), 
dos Especialistas em Educação (Orientadores, 
Supervisores e Inspetores), Educação Básica;  todas 

essas comissões tem objetivo único que a escola 
deve vivenciar na sua prática a construção de 
projeto político pedagógico, e que a comunidade 
escolar deve ser autoridade máxima para definir sua 
própria base curricular. 
A Mostra Pedagógica, já na sua 4° edição, continua 
como marca da nossa gestão de valorização da 
escola pública, mesmo com toda a precariedade das 
escolas públicas e educadores(as) mal remunerados 
e salários atrasados, parcelados a 43 meses e 5 anos 
sem nenhum reajuste com governos neoliberais que 
não priorizam a educação, os(as) educadores(as) 
conseguem fazer o seu melhor no chão da escola 
com seus educando(as). E podemos constatar na 
pratica e na luta, como exemplo tomamos as palavras 
de PAULO FREIRE em seu Livro PEDAGOGIA 
DA AUTONOMIA, que destaca a importância dos 
educadores e suas práticas na vida do aluno. Pois, 
se educar é a nossa vida, lutar é o nosso exemplo. 
E tarefa primordial é trazer a comunidade escolar e 
a sociedade pra o nosso lado pra defender a escola 
pública que queremos.

APOSENTADOS
Na atual direção os aposentados tiveram valorização 
de sua história e protagonismo para a construção de 
novas estratégias através de suas ações políticas e 
culturais.
As participações nas lutas gerais foram incentivadas, 
através das ações do Coletivo Estadual e coletivos 
regionais, conferindo ampla participação nos Atos 
Públicos e caminhadas regionais e estaduais.
Estimulamos as ações regionais através de Encontros, 
Rodas de conversas, seminários, apresentação de 
danças, saraus literários entre outras atividades para 
que os mesmos se sentissem seres atuantes e úteis a 
nossa sociedade.
Através das expressões da dança e do teatro 
movimentamos e mobilizamos a categoria dos 
aposentados inserindo-os ainda mais na luta de 
nossa categoria.
 Plano de Carreira, Paridade, Integralidade, 
Previdência de qualidade e dignidade de vida 
foram temas constantes em nossos trabalhos, que 
deverão ser intensificados, diante dos ataques de Jair 
Bolsonaro, Eduardo Leite e Deputados Estaduais e 
Federais, que anteveem mudanças profundas nos 
direitos dos trabalhadores. 
Os aposentados sempre estão prontos à luta e tem 
demonstrado isso nas atividades sindicais, quer 
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em campo aberto, no frio e no calor: em frente ao 
Palácio Piratini, nas Caravanas como também nos 
Encontros Mensais, Regionais e Estadual. Temos 
uma categoria disposta a lutar por seus direitos.
Juventude
A mobilização e o engajamento da juventude é 
uma questão importante no movimento sindical, 
considerando a necessidade de incorporar as novas 
gerações na luta coletiva em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras. 
Pensar em renovação é pensar no fortalecimento da 
categoria, é considerar a necessidade do processo de 
formação de base entre os (as) jovens trabalhadores 
(as) em Educação para efetivar sua participação na 
luta sindical, frente ao projeto de barbárie instaurado 
nos governos a nível estadual e federal. Projeto este 
que precisa ser combatido,  aliando a experiência 
daqueles e daquelas que construíram sua trajetória 
dentro do sindicato, sob uma perspectiva freireana 
de que todos (as) podemos ensinar e aprender, pois 
a juventude também contribui nessa luta.
Para constituir ações que promovam a liderança 
e o protagonismo da juventude no movimento, o 
Coletivo da Juventude do CPERS traz ao sindicato 
a possibilidade do (a) jovem trabalhador (a) em 
educação se perceber enquanto pertencente à esta 
luta, se identificando e efetivamente participando 
das decisões. A formação, apoio, incentivo e 
empoderamento da juventude permite que a nossa 
luta pela categoria, pela democracia e por uma 
sociedade mais justa amplifique nosso poder de 
fala, enquanto coletividade e unidade. Precisamos 
oportunizar ações culturais, eventos de formação 
e debates sobre os materiais do sindicato, como as 
cartilhas, para que os jovens possam se reconhecer e 
engajar na luta por seus direitos.
Em tempos de ataque à Educação Pública e aos 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras - como 
a agenda educacional empresarial; as propostas 
de movimentos ultrarreacionários que interferem 
diretamente na liberdade de ensinar; os contratos 
emergenciais por tempo determinado que  
promovem precarização das condições do trabalho 
docente; o atraso / parcelamento de salários, que 
sacrifica docentes e funcionários, flexibilizando 
e descartando os indivíduos, tal qual a cantilena 
neoliberal aponta como solução, nesta tentativa de 
implosão do bem público maior, que é a Educação, 
“contra a ideia da força” a nossa força das ideias 
precisa se sobrepujar, como diria Florestan 

Fernandes.
Neste sentido, a juventude e o sindicato, em sua 
totalidade, precisam estar atentos e fortes, em 
defesa do concurso público, não tolerar condições 
desumanas que visam a solidificação de um projeto 
de desmonte e descredibilidade da escola pública, 
forjadas pelo governo estadual e federal, que ferem 
princípios legais, pedagógicos e desconsideram a 
construção da escola como espaço coletivo, humano 
e portanto, constituído por relações sociais, que 
precisam ser respeitadas.
Funcionários de Escola
   Desde o golpe na democracia do país em 
2016 e com o avanço do fascismo no Brasil e Rio 
Grande do Sul, somada à eleição de Bolsonaro e 
Eduardo Leite, os ataques à educação e aos nossos  
direitos tem acontecido de forma brutal e muito 
rápida. 
Os avanços conquistados pelos funcionários, 
através da luta incansável da CNTE , como o 
reconhecimento legal de profissionais da educação, 
os cursos técnicos  profissionalizantes em nível 
médio e superior representaram importantes 
conquistas. O  Brasil é o único país do mundo que 
aprovou políticas para esse segmento profissional.
  No entanto, no que se refere à valorização 
profissional,  por conta da conjuntura desastrosa na 
qual mergulhou o Brasil, permanecemos estagnados. 
Os encontros que o  CPERS  realizou em 2015,2016 
e agora em 2019, mostraram  aos funcionários a 
importância que tem o trabalho realizado, que 
assume uma dimensão pedagógica, pelo fato de ser 
realizado em escola, fazendo esse segmento sair da 
invisibilidade social e da exclusão na construção do 
projeto político pedagógico para assumir a condição 
de educadores. 
Aqui no Rio Grande do Sul, o  CPERS tem resistido 
bravamente à política de continuidade do projeto 
do Sartori, que  com maioria qualificada na 
ALERGS, aprova todos os projetos que apresentar. 
A precarização das relações de trabalho com os 
contratos ao invés de concurso público, tendem a 
piorar, pois com os contratos fechados, demissão 
de funcionárias (os)  em laudo e licenças gestantes, 
abrem  caminho para a terceirização e até para 
privatização da educação. Nossa luta no próximo 
período, será árdua  na defesa dos nossos direitos, 
tais como: salário em dia, reajuste, piso salarial 
nacional(art206 CF), concurso público, manutenção 
do plano de carreira, promoções e mudanças de nível  
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é até nossos postos de trabalhos, ameaçados por 
governos privatistas e neofascistas, que tomaram 
o poder no Rio grande do Sul e no Brasil.
PLANO DE LUTAS
Luta pela Democracia, por nossos Direitos e pela 
Educação Publica de Qualidade;
Luta pela implementação do Piso Salarial 
Nacional para professores (as) extensivo aos 
funcionários de escola;
Fortalecer nossas entidades de classe, contra os 
ataques de qualquer governo;
Pelo cumprimento dos 35% das verbas para a 
educação; 
Fortalecimento da Educação Pública e gratuita 
para todos os níveis;
Lutar contra a Mercantilização e Privatização da 
Escola Pública;
10% do PIB para Educação Pública;
Lutar por um IPE público e de Qualidade, com 
Regime de Solidariedade. Contra qualquer 
aumento de taxas.
Defesa intransigente dos Planos de Carreiras 
(Professores e Funcionários de Escola);
Lutar pela nomeação de professores e funcionários 
de escola no concurso público;
Fortalecer a luta contra o parcelamento e atrasos 
de salários;
Lutar por concurso publico para professores, 
funcionários e especialistas em educação 
(orientador, supervisor);
Lutar pelo cumprimento da hora-atividade de 
acordo com a Lei do Piso Nacional;
Contra fechamento de escolas e enturmações;
Contra a municipalização e a entrega das escolas 
às OS (Organizações Sociais);
Contra a inclusão sem garantia de educação de 
qualidade;
Lutar pela Reforma Agrária e pelo incentivo à 
Agricultura Familiar;
Democratização dos meios de comunicação;
Pela reforma Politica;
Lutar contra uma Base Nacional Curricular que 
não respeite a autonomia da Gestão Democrática;
Lutar pelo Fundeb (Financiamento da Educação 
Básica) permanente, já que seu prazo de vigência 
inspira em 2020.

Assina: ARTICULAÇÃO SINDICAL (ArtSind)
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CONJUNTURA INTERNACIONAL

A Conjuntura Internacional pode ser definida como 
um contexto de realidade marcada por crises.
A crise atual do sistema tem diferenças fundamentais 
com os momentos anteriores de impacto mundial na 
ordem capitalista. Estamos vivendo a quarta grande 
crise estrutural do capitalismo. As três primeiras são 
as crises da década de 1890, de 1929 e a de 1970.
Em 2012, a crise econômica tem seu apogeu, 
mas continua muito forte, persistente, sem que o 
capitalismo dê respostas.
No campo político vamos encontrar um poder 
multipolarizado – disputa de poder dos Estados 
Unidos e Europa Ocidental em relação à China e a 
Rússia.
O mundo, em especial o continente europeu, 
enfrenta a pior crise de refugiados desde a II Guerra 
Mundial. Famílias sírias, afeganas, kosovares, 
eritreias, nigerianas ou somalis escapam da guerra, 
do terrorismo e da repressão e se encontram com a 
morte na travessia, com os muros das fronteiras e/
ou com a xenofobia nos países receptores.                              
A realidade é dramática em todos os ângulos, 
pois o Imperialismo dos Estados Unidos e da 
Europa faz macabras investidas para inviabilizar a 
nacionalidade dos países periféricos, como:
- ocupação do Iraque;
- guerra hibrida – na Síria, Venezuela, Brasil;
- atitudes concretas de golpes em Honduras (Zelaya), 
Paraguai ( Fernando Lugo), Brasil (Dilma Roussef);
- Influências na Bolívia e Venezuela;
- aviltante condenação de Lula, sem provas, e sua 
prisão política.
- fortalecimento da extrema direita – fascismo;
- tentativas de anular governos progressistas que 
nos últimos vinte anos foram hegemônicos na 
América Latina, tentando subverter sua autonomia 
e transformá-los em colônia dos Estados Unidos e 
Europa;

- ganância, cobiça (sem qualquer preocupação 
social), desejo de abocanhar recursos estratégicos 
como petróleo, água, nióbios, biodiversidade, faz a 
normalização da violência, da atrocidade.
- atitudes antidemocráticas, feridas latentes aos 
direitos humanos;
O contexto de interesses do poder político e 
econômico dentro do liberalismo estende seus 
tentáculos sobre a educação, fazendo com que os 
países periféricos promovam uma educação pública 
voltada para os pobres, onde os pais, ingênuos e 
ludibriados, vislumbrem que seus filhos aprendam 
no máximo conteúdos que lhes darão a capacidade 
de entrar na parte de baixo do mercado de trabalho, 
diferente das escolas dos ricos. A cooperação para 
o desenvolvimento levada a cabo pelos organismos 
internacionais de financiamento da educação traz 
uma agenda política e ideológica para os modelos de 
educação dos países, abrindo espaço para os grupos 
econômicos internacionais investirem nos países 
em desenvolvimento conforme seus interesses.
  A consequência é o enfraquecimento dos partidos, 
das ações, descrédito, desespero, alienação e 
miserabilidade, predomínio do senso-comum;
Enfim, está instalada a era da loucura sob o reinado 
do Capital e à imbecilização do ser humano.
Contudo, “Não aceite o habitual como coisa natural; 
em tempos de desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer 
natural, nada deve parecer impossível de mudar” 
Bertolt Brecht

CONJUNTURA NACIONAL

                  O Brasil de hoje, sob a perspectiva 
do mundo do trabalho, retrocedeu. O Movimento 
Sindical já vinha sofrendo as consequências, em sua 
organização através de um processo contínuo de 
transformações nas relações de trabalho, agravado 

CONSTRUINDO O CPERS DEMOCRÁTICO, INDEPENDENTE 
E DE LUTA TESE CSD - CUT SOCIALISTA E DEMOCRÁTICA – 

“A LEITURA DO MUNDO PRECEDE A LEITURA DA PALAVRA”
PAULO FREIRE

TESE 13
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pela elevação das taxas de desemprego, desde 2015, 
e pelo crescimento da informalidade e das formas de 
trabalho mais precárias, a exemplo da terceirização e 
da “pejotização”. Como se isso não bastasse, o governo 
ilegítimo de Michel Temer assume como prioridade 
a chamada Reforma Trabalhista. Seu sentido é o 
de acelerar e facilitar o processo de flexibilização 
das relações de trabalho através da ampliação das 
formas precárias de contratação e da liberalização da 
negociação em detrimento dos direitos trabalhistas 
até então garantidos na legislação.  Na tentativa de 
criar a resistência a esses ataques, tal “Reforma” 
combina o ataque aos direitos com o ataque as 
formas de organização da classe trabalhadora , em 
especial ao financiamento sindical. Foi extinta a 
contribuição sindical compulsória e, na contramão 
do discurso liberalizante, mantidas as restrições às 
contribuições democraticamente definidas pelas 
categorias em assembleias. Mais tarde, já sob o 
governo de Bolsonaro, novo ataque ao movimento 
sindical com a MP 873/2019, criando restrições 
e um cenário de insegurança jurídica quanto as 
contribuições associativas descontadas em folha, 
especialmente no serviço público e nas empresas 
públicas, setores notadamente mais organizados de 
classe.
              A ruptura da ordem democrática, concretizada 
com o impeachment sem provas da presidenta 
Dilma Roussef e a perseguição e posterior prisão 
política do ex-presidente Lula , são parte de um 
processo de golpe que levou ao governo central um 
projeto neoliberal de ataque aos direitos sociais da 
classe trabalhadora, destruição de políticas públicas 
e enfraquecimento do Estado brasileiro e dos seus 
instrumentos de promoção do desenvolvimento e 
da inclusão social, além da retomada acelerada das 
iniciativas de entrega do patrimônio e da soberania 
nacional aos interesses do capital financeiro 
internacional e das transnacionais. Este mesmo 
fenômeno, com suas características e correlação 
de forças particulares, vem sendo enfrentado pela 
maioria dos países da América no último período, 
dando nitidez a uma ofensiva internacional, 
impulsionada pelo imperialismo norte-americano.
               Este projeto anti-povo ganha sobrevida no 
Brasil   com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Uma 
eleição ilegítima desde a sua origem, pois foi fundada 
no impedimento ilegal da candidatura presidencial 
de Lula e no uso massivo e indiscriminado de 
financiamento e propaganda ilegal e mentirosa por 

meio de plataformas digitais. Sua eleição significou 
não apenas a radicalização desse projeto neoliberal, 
vide a proposta de destruição da previdência pública 
em debate na Câmara dos Deputados, mas também 
a materialização de uma aliança das elites com a 
agenda conservadora mais retrógrada, que atenta 
contra a democracia, os direitos civis, as liberdades 
individuais e o direito de organização da classe 
trabalhadora. Nesse sentido a CSD se propõe a 
apontar uma política e uma estratégia sindical para 
a superação de dois desafios fundamentais:
O primeiro é o de enfrentar a ofensiva de um 
projeto de sociedade e de governo antagônico ao 
historicamente acumulado pela classe trabalhadora, 
através de Central Única dos Trabalhadores, dos 
movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores. 
Precisamos construir o caminho e a força que nos 
levará a derrota de governos neoliberais radicais no 
Brasil. É preciso recolocar o país no rumo de um 
projeto democrático e popular de desenvolvimento 
sustentável e soberano, de superação das 
desigualdades e das injustiças, de afirmação dos 
direitos e de construção do socialismo democrático. 
O segundo desafio é o de fazer o movimento 
sindical à altura da realidade e das necessidades 
dos trabalhadores e trabalhadoras, atacados pela 
perseguição ideológica à sua consciência de classe, 
fragmentada pelas novas formas de exploração 
e organização da produção e prejudicada pela 
massificação do trabalho informal e pela restrição 
de seus direitos trabalhistas e sociais. A história 
da Central Única dos Trabalhadores é a história 
de superação de um sindicalismo atrasado. Neste 
momento, 35 anos após a sua fundação, a Central 
vive o desafio de fazer o movimento sindical que 
a classe trabalhadora exige, sendo convocada a 
atualizar seu projeto político e organizativo para 
seguir sendo uma de suas principais ferramentas de 
organização e luta.           
                 O Congresso apresenta-se ainda mais 
conservador. A grande mídia continua com um poder 
brutal. E ainda há a necessidade de consolidação de 
uma organização popular que tenha capacidade de 
mobilizar e envolver o povo, ocupando as ruas para 
assegurar as mudanças tão esperadas, e necessárias, 
na política. Hoje nossa principal luta é contra a 
Reforma da Previdência, que tramita na Câmara 
dos Deputados.  
                  Tivemos, com o passar dos anos, a importante 
valorização do salário mínimo, porém vive-se uma 
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crise generalizada com muitas demandas sindicais e 
trabalhistas não atendidas e sua desvalorização.
                 Ao vislumbrar alternativas, o país deparou-
se, em um momento histórico, com o pré-sal. Este 
constituiu-se em uma grande riqueza nacional. 
Especialistas afirmavam que até 2020 milhares de 
empregos diretos e indiretos seriam criados com 
a exploração do petróleo no pré-sal, demandando 
inúmeros profissionais, de diferentes especialidades. 
Porém, o que era para ser motivo somente de 
orgulho para o país, transformou-se também em 
um dos principais motivos da crise que hoje esta 
instalada. A partir desta disputa, uma das áreas mais 
prejudicadas é a da educação brasileira. Hoje vive-se 
no país um período de extrema fragilidade, com o 
desrespeito ao estado democrático de direito. 

CONJUNTURA ESTADUAL
“SE NÃO AMO O MUNDO, SE NÃO AMO OS 
HOMENS, NÃO ME É POSSIVEL O DIALOGO.” 
Paulo Freire

No Rio Grande do Sul, a realidade não é menos 
macabra. Trocamos o Governador, mas não 
trocamos o Governo, que continua com as mesmas 
farpas a aprofundar chagas insistentemente tentadas 
nos últimos quatro anos. A diferença é que o 
Governo Leite tudo pode, já que tem a Assembleia 
nas mãos e não lhe falta astúcia para naturalizar, no 
imaginário popular, o conceito de que o salário do 
funcionalismo (só os pequenos salários) quebra o 
Estado, e o patrimônio público é obsoleto. 

Os trabalhadores da Educação, vistos como inimigos 
do governo, amargam 4 anos e 6 meses de salários 
atrasados e defasados. O poder aquisitivo decresce 
diariamente, enquanto a inflação devora os parcos 
salários. O resultado é desanimador, pois a categoria 
perdeu as forças, se individualiza, não une forças ao 
sindicato, não vai à luta, está perdendo a esperança, 
resignada, inerte.  Já não pode comprar remédios, 
já não tem dinheiro para deslocar-se ao trabalho, já 
está passando fome, em síntese. 
 O governador Eduardo Leite(PSDB), é uma 
continuidade do Governo Sartori(PMDB).  
Apresentou-se na Campanha explorando sua 
imagem pessoal de jovem que apresentaria um 
”novo jeito de governar” e sua gestão como prefeito 
de Pelotas.
 Através da manipulação midiática, Leite e o PSDB 

conseguiram ocultar  o histórico dos governos 
Britto, Rigotto e Yeda e também os resultados 
nefastos da política neoliberal e de ajuste fiscal destas 
administrações para o Estado. Tudo escondido sob 
a insígnia “Novas Façanhas”.
Em todos os debates e espaços, alertamos que 
Eduardo Leite era a continuidade do Governo 
Sartori e que seus projetos eram os mesmos, por 
vezes piorados. Comparamos as gestões do PMDB/
PSDB no governo do Estado com as administrações 
de Olívio e Tarso, períodos em que nossa categoria 
mais conquistou avanços através da sua luta. 
Finalmente, avisamos que a exemplo de Yeda e 
Sartori, Leite vinha para terminar o que Britto e 
Yeda iniciaram e Sartori não conseguiu concluir.
O CPERS Sindicato, em conjunto com o Movimento 
Unificado dos Servidores (MUS), construiu uma 
agenda unitária de resistência e oposição à política 
de desmonte do Estado promovida pelo governo 
Sartori(PMDB) e partiu em Caravana por todo o 
Estado em mais de uma oportunidade, alertando 
a categoria e sociedade sobre os projetos que 
estavam em disputa. Mesmo assim, foram levados 
ao segundo turno das eleições o mesmo Projeto 
(Leite e Sartori). Para isso, temos atuado na defesa 
das políticas públicas ameaçadas pelo ajuste fiscal 
e seguimos fazendo a defesa dos serviços públicos. 
O desmonte da educação, saúde e segurança, 
a desvalorização do funcionalismo público e o 
aumento de impostos fazem parte de um modelo de 
gestão focada no Estado mínimo e na privatização 
de serviços essenciais para a população gaúcha. 
       
A falta de investimentos na educação pública no 
RS, a precarização das condições de trabalho dos 
educadores (as) e a defasagem salarial dos salários 
de professores/as e agentes educacionais  demonstra 
a necessidade de intensificar a luta e a pressão 
diante do governo Eduardo Leite e, em conjunto, 
intensificar o diálogo com a sociedade gaúcha em 
defesa do direito ao serviço público de qualidade.
O Governo Leite enganou a Educação Pública ao 
estabelecer uma mesa de negociação salarial com o 
Sindicato e não honrar sequer a agenda de reuniões 
para consolidar este debate. O índice apresentado 
na ocasião, com apenas as perdas inflacionárias, foi 
o de 28,78%. 
É essencial termos alternativas concretas para 
superar o falso debate da crise financeira do estado 
e mostrar que existem caminhos para resolvê-la, 
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deixando nítido que vencer a crise fiscal do RS, passa 
pelo combate à sonegação fiscal e pelo investimento 
no patrimônio público e não por privatizações. 
A Educação gaúcha pede socorro, amargando: 
falta de reajuste e/ou reposição salarial, a não 
realização de concurso público para professores/
as e funcionário/as, demissão de professores/as e 
funcionários/as contratados/as em laudo médico, 
falta de investimento em formação continuada, 
falta de investimentos na infraestrutura das escolas 
e principalmente pelo total desrespeito a Lei da 
Gestão Democrática de Ensino.   
          

“Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, 
constatando apenas. A inserção no mundo implica 

decisão, escolha,  intervenção na realidade”.
                                                                                                                                                      

               Paulo Freire
              
BALANÇO POLÍTICO - GESTÃO CPERS 
UNIDO E FORTE (2017-2020)

                    Em 2019, o CPERS Sindicato completou 74 
anos de fundação. Uma história de luta, resistência 
e defesa da educação pública e de qualidade. Desde 
sua fundação, nossa entidade esteve comprometida 
com sua vocação de organizar as educadoras e os 
educadores em greves, paralisações, jornadas de 
luta, campanhas de valorização,  em defesa da escola 
pública e da democracia.
                    A Direção executiva, juntamente com 
as instâncias de deliberação, realiza um trabalho de 
fortalecimento da entidade através da resistência e da 
busca de unidade nas pautas de luta e reivindicação 
da categoria. Por entendermos que o sindicato é 
uma das mais expressivas e vigorosas formas das 
pessoas dignificarem e valorizarem a dimensão 
social do trabalho humano é que potencializamos 
a mobilização e a participação permanente para 
enfrentarmos os desafios em defesa do ensino no 
RS.
                      A reconstrução de um CPERS Sindicato 
com a cara da nossa categoria passa pela reafirmação 
de um sindicato democrático, participativo e 
engajado nas lutas nacionais em defesa da educação 
e de melhores condições de trabalho. As atividades 
dos Departamentos (de Gênero e Diversidade, 
De Igualdade Racial e Combate ao Racismo, de 
Aposentados/as, de Funcionários/as, da Saúde 
do/a Trabalhador/a, de Formação, de Educação, de 

Gestão da Sede Social, Jurídico, de Comunicação, 
de Juventude e de Representantes de Escola) 
foram valorizadas e deliberado que cada um dos 
42 núcleos criassem tais Coletivos, a exemplo 
da departamentalização da Direção Central. A 
Comunicação teve um incremento de investimentos 
em equipamentos e equipe, o que possibilitou maior 
acesso à categoria . A relação com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) é 
diuturnamente fortalecida. A luta pela implantação 
do Piso Salarial e do Pré-Sal para a Educação, o 
debate da profissionalização dos funcionários/
as, a disputa nas resoluções do Plano Estadual de 
Educação (PEE) e no Plano Nacional de Educação 
(PNE) para barrarmos a meritocracia e o repasse 
de recursos públicos para a iniciativa privada são 
bandeiras de luta que seguem. Fortalecemos a 
relação com as pautas de interesse político social. 
                      Foram realizadas Caravanas em defesa 
da educação pública, o que  permitiu a retomada 
de um sindicato mais aberto ao diálogo e próximo 
da categoria. Além de contribuir na mobilização, 
também foi um potencializador na preparação da 
base do CPERS Sindicato para os enfrentamentos 
aos desmandos do Governo Sartori/PMDB e para 
a disputa de Projetos apresentada nas eleições 
estaduais. O Governo Sartori foi derrotado, 
demonstrando a força do CPERS Sindicato. 
                       A unidade histórica entre as servidoras 
e os servidores públicos do RS, que deu origem ao 
Movimento Unificado dos Servidores (MUS) em 
defesa da saúde, educação e segurança e melhores 
condições de trabalho, também refletiu o alto grau 
de mobilização e envolvimento da nossa categoria. 
O CPERS Sindicato também pactuou com os/
as estudantes, demostrando que este pacto pode 
impulsionar as lutas e as resistências populares 
necessárias para derrotar governos e possibilitar 
o fortalecimento da consciência coletiva de classe 
trabalhadora, bem como a compressão de  que 
somos um único segmento social. Além disto, 
colaborou fortemente com o entendimento do 
papel do Estado em nossa sociedade e que Estado 
queremos. Isto só foi possível, a partir da sua ampla 
representatividade.
                       Durante todo o governo Sartori(2015/2018), 
o magistério público estadual e o conjunto dos 
servidores/as públicos do RS foram alvo dos piores 
ataques da história dos educadores/as até o momento. 
Dados e informações específicas de segmentos 
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de servidores/as foram negligenciados, fóruns e 
conselhos foram desprestigiados e boicotados em 
suas atuações,... As paralisações e a greve unificada 
foram construídas como estratégias conjuntas de 
resistência contra a perda de direitos e de defesa 
do Plano de Carreira do Funcionalismo Público. 
Esta gestão pauta-se pelo trabalho colegiado, de 
respeito às instâncias organizativas e deliberativas 
da categoria, de debate franco e aberto sobre os 
diferentes encaminhamentos sindicais e de abertura 
à livre manifestação das oposições. 
                        A intensa luta e organização da Greve 
Unificada das servidoras e dos Servidores Públicos 
do RS, o forte e militante envolvimento da categoria 
nas atividades de paralisação e mobilização não 
foram suficientes para impedir que o governo 
SARTORI/PMDB continuasse pelos caminhos do 
desmonte e da desvalorização da educação e do 
serviço público: parcelamento de salários, quase 
nenhum investimento em educação, não aplicação 
dos índices dos reajustes previstos na lei do piso 
nacional do magistério, ausência de formação 
continuada, desqualificação da gestão democrática, 
junção e fechamento de turmas, aumento de carga 
horária para as educadoras e os educadores, falta 
de merenda escolar, desrespeito do direito a 1/3 
de hora atividade, desmonte do ensino médio 
politécnico, mudança autoritária da base curricular, 
falsa implantação da escola em tempo integral 
(sobrecarga de trabalho, infraestrutura deficiente, 
falta de merenda escolar e espaço adequado para 
realização das atividades, além da imposição de 
tempo integral) entre outras tantas medidas que 
atacam diretamente as escolas e os educadores (as). 
Todas estas práticas de desvalorização e desmonte 
estão sendo seguidas pelo Governo Eduardo Leite, 
mostrando que o CPERS Sindicato estava correto 
em sua decisão de seguir em Caravana pelo Estado 
do Rio Grande do Sul afirmando tratar-se do mesmo 
Projeto de Sartori(PMDB). 
                        Este contexto de ataques aos nossos direitos 
e de singular desvalorização dos educadores (as) irá 
exigir da nossa categoria uma radicalização na forma 
de pressionar o governo Eduardo Leite(PSDB) e 
de denunciar o desmonte das escolas. Além disto, 
exigirá muita unidade da categoria para organizar 
suas ações e escolhas de estratégias de resistência. A 
greve forte, mobilizada e por tempo indeterminado, 
nosso último recurso, terá que ser construída junto 
com a comunidade escolar. Esta construção deve 

ser feita com muita responsabilidade, pois em 
um momento de tanta fragilidade, professores/
as e funcionários/as estão lutando para garantir e 
manter seus postos de trabalho.  A constituição de 
um grande e forte movimento em defesa da escola 
pública, com a participação e protagonismo dos/as 
estudantes é urgente e necessário.
                        As gestões escolares são compostas 
pelas Direções e pelas Coordenações Pedagógicas. 
São espaços importantes dentro da Escola que 
historicamente o Sindicato tem dificuldade em 
estabelecer diálogo. Seja pelo fato de muitas vezes 
as Direções assumirem uma postura de “correria” 
devido a paralelamente estar sendo trocado o 
Governo do Estado ou pelo fato de muitas vezes as 
Direções serem indicadas pelo próprio Governo. 
Direções eleitas devem considerar que foram 
eleitas pelo conjunto da Comunidade Escolar. As 
Coordenações Pedagógicas devem impulsionar o 
debate pedagógico nas escolas, estimuladas pela 
ação sindical. Neste sentido há urgência da ação do 
Sindicato sobre as Coordenações Pedagógicas para 
propor e qualificar o debate político-pedagógico. 
Apesar de já ter sido deliberada a criação de 
Comissões de Educação em cada um dos 42 núcleos, 
isto ainda não é uma realidade. O Sindicato tem o 
dever de estimular a criação de fóruns de diretores/
as para estabelecer agendas com estes coletivos e 
evoluir na organização da pauta estadual, rumando 
a avanços. Também não há como negligenciar que 
não foi cumprida, até o momento, a deliberação 
que foi fruto do último Congresso, de iniciarmos 
a Discussão da filiação do CPERS Sindicato a uma 
Central Sindical. Tal tema foi apresentado em um 
Conselho Geral para efetivação, porém a maior 
parte dos/as Conselheiros/as votou contrária. As 
nossas pautas e lutas não são mais restritas ao Estado 
e  sim nacionais. Sendo assim, é imprescindível que 
esta discussão seja iniciada.  

POLÍTICA EDUCACIONAL

“Não há saber maior, nem menor. Há saberes 
diferentes”. Paulo Freire

                Para a CSD, a organização sindical do 
ramo educacional reúne e fortalece trabalhadoras e 
trabalhadores. A defesa da educação pública como 
direito humano e social tem sido o grande objetivo, 
pois as disputas pela consolidação destes direitos 
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ocorrem no âmbito de uma sociedade altamente 
excludente e cindida pela força do capital. O resultado 
tem sido a violência, a opressão, a discriminação e 
o preconceito. Enfim, estamos longe de atingirmos 
uma sociedade plena de direitos.

 A possibilidade de propiciar aos setores populares 
uma ascensão social mínima deixa de ser um 
norte para os governos desde o Golpe de 2016. Em 
resumo vivemos um processo de destruição do 
estado e com ele vão-se as políticas de inclusão. Eis 
porque necessitamos consolidar a noção de direitos, 
e afirmar, cada vez mais, o nosso papel em DEFESA 
DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E COM 
QUALIDADE SOCIAL – DIREITO DE TODAS E 
TODOS E DEVER DO ESTADO. 
                  
 O entendimento de que “outro mundo é possível” 
transfigura-se na luta pela transformação das 
relações de produção dominantes, questionamento 
das funções do Estado, das relações de 
poder   assimétricas entre homens e mulheres, 
brancos, negros e indígenas, orientações sexuais e 
faixas etárias, modelos educacionais em curso, da 
relação predatória que a indústria contemporânea 
estabelece com os povos e com a Terra, etc. Nesse 
sentido, quando falamos do caráter dos processos 
educacionais  contra hegemônicos,    estamos nos 
referindo a todas àquelas experiências que vêm 
apontando “qual outro mundo é possível?”. Todas 
elas por meio da construção de novas perspectivas 
econômicas, sócio ambientais, políticas e culturais. 
                    Os desafios centrais que se colocam 
à educação transformadora situam-se no 
desvelamento dos mecanismos de exploração e 
opressão e na materialidade das experiências sociais 
de resistência historicamente construídas pelas 
pessoas exploradas e oprimidas cotidianamente. 
Ora, se o neoliberalismo tem como princípio um 
tipo de organização social onde a participação 
popular na definição dos rumos da vida comunitária 
é concebida como um problema a ser combatido, 
a criação de mecanismos que submetam o Estado 
e o mercado ao controle das pessoas exploradas 
e oprimidas constituem elementos basilares, 
dos quais não devemos, em nenhuma hipótese, 
abrir mão em qualquer proposta que se pretenda 
contra hegemônica. Isto não significa outra coisa 
senão potencializar a autogestão popular nos mais 
diversos espaços da sociedade, de forma que sejam 

construídas as bases para que a democracia direta 
e horizontal substitua o poder do Estado e do 
Mercado.
                     Referendamos entre as propostas pedagógicas 
para uma escola pública de qualidade social, o que 
defende o Movimento Latino-americano, o Foro de 
La Educación em Ibero América e o Fórum Mundial 
de Educação -  instâncias de reflexão, diálogo, 
análise e construção pedagógica destinada a criar 
consciência nas trabalhadoras e nos trabalhadores 
em educação da América Latina. 
A luta, hoje, está centrada na defesa do direito social à 
educação pública com qualidade. O elemento central 
das propostas é entender a educação como um direito 
humano fundamental e defender a educação pública 
e sua transformação, tendo em conta o contexto 
social, político, econômico, histórico, para garantir 
que seja de qualidade, integral, gratuita, obrigatória, 
democrática, crítica, solidária, inclusiva, pluri e 
intercultural, participativa, laica, justa, libertadora, 
científica, emancipatória, integradora e inovadora, 
posta a serviço do ser humano, como ferramenta 
fundamental para o seu próprio desenvolvimento 
integral e o da sociedade como um todo. 
 Reafirmamos a centralidade do trabalho, das formas 
de organizar a produção e distribuição das riquezas 
socialmente construídas, como ponto de partida 
para as análises e a construção de alternativas à 
globalização capitalista em sua fase neoliberal, 
sobretudo no que tange as experiências educacionais. 
Nesse contexto, as experiências de economia 
popular e solidária requerem uma educação que 
lhes garantam um suporte no que tange a produção 
de ciência e tecnologia e a formação profissional 
que privilegie o respeito ao ser humano e ao meio-
ambiente, que tenha como princípio a radicalização 
da democracia e da solidariedade. 
 Avaliamos como positiva a reestruturação do 
ensino médio a partir da perspectiva da politecnia 
e da centralidade do mundo do trabalho, bem como 
o projeto de uma escola cidadã. Interessa-nos a 
construção de relações sociais que apontem para uma 
nova ética planetária, para a valorização dos espaços 
locais em que o protagonismo individual e coletivo 
está pautado pelo humanismo, pela solidariedade 
e pela justiça como instrumentos basilares de uma 
globalização contra hegemônica, principalmente 
nos campos educacional e produtivo. Este processo 
de reestruturação do ensino médio também superou 
muito dos seus problemas inicias, e gerou um 
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acúmulo de saberes, seja por parte das educadoras 
e educadores, como também, das educandas e dos 
educandos e comunidade escolar. Este acúmulo 
entendido como um saber dos trabalhadores (as) 
deve ser defendido e aprimorado vide aos ataques 
e o abandono da SEDUC (Sartori(PMDB) e 
Leite(PSDB).
A educação que queremos deve: considerar o 
que cada região ou povo necessita, bem  como 
as necessidades dos/as educandos/as; permitir o 
desenvolvimento crítico e autônomo das estudantes 
e dos estudantes, formando-os para a vida e para o 
mundo do trabalho; impulsionar a transformação 
individual e social; respeitar irrestritamente 
as características específicas das educações do 
campo, indígena e quilombola;  gerar equidade 
no campo e na cidade, sem discriminações; gerar 
desenvolvimento científico; promover o respeito 
ao meio ambiente; fundamentar-se no respeito às 
diferenças e à diversidade, promovendo a igualdade, 
a inclusão, a justiça e a consciência social; orientar-
se diante de questões, de maneira fiel ao respeito ao 
ser e ao saber de todos/as os/as estudantes; ser um 
veículo voltado à transformação e à emancipação; 
legitimar outros saberes e conhecimentos.
No cotidiano da luta sindical, a disputa para 
instituir o controle social dos recursos da educação 
e a ampliação de seu financiamento é o elemento de 
maior tensão entre a categoria e o poder público, 
no RS representada pelo governo Eduardo Leite 
(PSDB). Para o Governo Bolsonaro os professores/
as deixaram de ser um instrumento para resolver 
as mazelas da sociedade para serem o alvo a ser 
destruído. Trata os docentes como um câncer a 
ser retirado, faz uma campanha de ódio que atinge 
amplos setores da sociedade. Elege os/as docentes 
como inimigos/as. Esta é a plataforma do MEC para 
os/as educadores/as. 

A Lei n 12.014/09, que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB), reconhecendo os 
funcionários e funcionárias de escola como 
profissionais de educação. A mudança da Lei 
Nacional da Educação insere os funcionários e 
funcionárias de escola habilitados na categoria de 
profissionais da educação escolar básica, juntamente 
com os professores e especialistas e beneficiou cerca 
de um milhão de trabalhadores/as que atuam nas 
escolas do Rio Grande do Sul. 

A capacitação é uma oportunidade para que os 
funcionários e funcionárias contribuam ainda mais 
com o processo educacional, que abrange todos os 
ambientes e as relações sociais da escola, além de 
possibilitar a sua ascensão profissional e salarial. 

É nesse campo, que as políticas públicas se 
materializam. É com investimento público que 
toma corpo a luta pelos direitos educacionais e a 
defesa da escola pública de qualidade. Neste sentido, 
reafirmamos: 1) Piso Salarial Nacional do Magistério 
como básico da Carreira e a conquista futura do 
Piso para os/as funcionários/as; 2) Manutenção dos 
planos de carreira e seu devido cumprimento; 3) 
Viabilização do patamar de investimento equivalente 
a 10% do PIB em educação pública; 4) A inclusão do 
debate de gênero no Plano Nacional de Educação; 
5) Cumprimento do Plano Estadual de Educação; 
6) Luta pela realização de Concurso Público para 
Professores/as e Funcionários/as; 7) Manutenção 
da autonomia das escolas; 8) Manutenção e 
cumprimento da Lei da Gestão Democrática; 9) 
Investimento de 35% em educação como previsto 
na Constituição Estadual; 10) Não aprovação da 
privatização da educação; 11) Não aprovação de 
Projetos que acabam com a paridade entre ativos 
e inativos, possibilitando alteração nas regras de 
obtenção das vantagens temporais e incorporação 
de gratificações e adicionais por tempo de serviço; 
12) Não à militarização das Escolas.
A possibilidade de propiciar aos setores populares 
uma ascensão social mínima, deixa de ser um norte 
para os governos desde o Golpe de 2016. Em resumo, 
vivemos um processo de destruição do estado e com 
ele vai também às políticas de inclusão. 

Para o Governo Bolsonaro os professores e 
professoras deixaram de ser um instrumento para 
resolver as mazelas da sociedade para serem o alvo a 
ser destruído. Tratam os docentes como um câncer 
a ser retirado, fazem uma campanha de ódio que 
atinge amplos setores da sociedade. Elege os(as) 
docentes como inimigos, essa é plataforma do MEC 
para os professores e professoras. 

A Lei n 12.014/09 alterou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), reconhecendo os funcionários 
e funcionárias de escola como profissionais 
de educação. A mudança da Lei Nacional da 
Educação insere os funcionários e funcionárias 
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de escola habilitados na categoria de profissionais 
da educação escolar básica, juntamente com os 
professores e pedagogos, e beneficiou cerca de um 
milhão de trabalhadores que atuam nas escolas do 
Rio Grande do Sul. Educadores que contam com o 
CPERS para serem reconhecidos como profissionais 
de educação. 

A capacitação é uma oportunidade para que os 
funcionários e funcionárias contribuam ainda mais 
com o processo educacional, que abrange todos os 
ambientes e as relações sociais da escola, além de 
possibilitar a sua ascensão profissional e salarial.   

O SINDICALISMO E SUAS TAREFAS EM 
DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE 
QUALIDADE

            O movimento sindical sofre violentos 
ataques nesse período neoliberal. Novas formas 
flexíveis de trabalho, qualidade total, trabalhadores 
(as) multifuncionais, terceirização e demissões 
marcaram o mundo do trabalho. O que unificou a 
luta foi a resistência pela manutenção de direitos 
e um forte enfrentamento social para derrotar 
o neoliberalismo. Assim, retomar esta unidade 
será fundamental para enfrentarmos o projeto de 
Bolsonaro, que é de destruição da educação pública. 
Este cenário se desenhou desde o golpe político, 
jurídico e midiático do impeachment da presidenta 
Dilma Roussef, passando pelo Projeto de destruição 
de Temer.
              Não iremos admitir, sem lutar, qualquer 
retrocesso nas relações de trabalho, como supressão 
ou flexibilização de direitos ou uma Reforma da 
Previdência que prejudique a classe trabalhadora. A 
luta que as Centrais Sindicais travaram, em especial 
a CUT, contra o projeto de lei 4330/2003, que busca 
regulamentar a terceirização no país, num retrocesso 
do que a classe trabalhadora tem conquistado neste 
último período, é um exemplo da força e da luta 
dos/as trabalhadores (as) organizados. A CUT, 
maior central do país, teve papel fundamental nesta 
luta, seja nas grandes marchas e mobilizações, seja 
na formação da consciência coletiva. 
               As grandes mobilizações de rua, das 
mulheres, das comunidades artísticas e da juventude 
brasileira em defesa da democracia e contra o 
golpe demonstram cada vez mais a necessidade de 
revermos nossas formas de atuação e mobilização, 

conclamando trabalhadores/as a reivindicarem seus 
direitos e participem dos processos democráticos e 
não somente de pautas coorporativas. Continua em 
debate a democratização dos meios de comunicação. 
Ganhou a multidão e espaço de debate o grito de 
“rede globo golpista” e “a verdade é dura, a rede 
globo apoiou a ditadura” sintetizando nossa luta 
histórica pelo fim do monopólio da mídia. Temos 
a tarefa histórica de pactuar junto aos movimentos 
sociais e sindicais a luta pela democracia, a defesa 
dos direitos conquistados pelos trabalhadores/as e 
superar o divisionismo tão comum na correlação de 
forças atual no movimento sindical atual, pois repõe 
e potencializa velhos problemas.
                Ao exemplo da Frente Brasil Popular e Povo 
Sem Medo compreendermos o quanto é fundamental 
a unificação das campanhas por direitos da classe 
trabalhadora. Devemos pressionar para que a 
lógica da economia seja a da distribuição de renda 
e que seja esse o pilar da retomada sustentável do 
crescimento econômico. A estratégia sindical deve 
responder a essa situação reforçando duas linhas 
de atuação: a) fortalecer os vínculos com outros 
movimentos sociais que se organizam, em função 
de agendas não sindicais, segmentos importantes 
das trabalhadoras/es que hoje se encontram fora 
dos sindicatos; b) apoiar e organizar alternativas 
econômicas autogestionárias dos/as trabalhadoras/
es, pressionando para que o poder público apoie 
essas experiências, sua implantação e disseminação. 
As bandeiras a serem priorizadas pela CPERS, no 
próximo período: a) Mercantilização da Educação; 
b) Lei da mordaça; c) Alterações constitucionais 
para garantir a liberdade de organização sindical; 
d)Constituinte ; e) democratização dos meios 
de comunicação; f) Escola sem partido. g) 
Incorporação de políticas públicas universais que 
garantam o ingresso e a permanência da juventude 
no sistema educacional; h) Organização sindical 
dos servidores/as públicos; i) Defesa dos direitos 
dos/as trabalhadores/as: melhorias das condições 
de vida, emprego, salário, aposentadoria, moradia, 
saúde, educação, terra e transporte público; j) 
Ajuste fiscal e contra todas as medidas que retiram 
direitos; Contra a especulação financeira nacional e 
internacional; m)Taxação das grandes fortunas; n)
Radicalização da democracia; o) Reforma política 
soberana e popular; p) Contra a criminalização 
dos movimentos sociais e da política, contra a 
corrupção e a partidarização da justiça; q) Defesa 
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da soberania energética, a começar pelo Pré-Sal, a 
Lei da Partilha, a Petrobrás, o desenvolvimento de 
ciência e tecnologia, engenharia e de uma política 
de industrialização nacional;  r) Pelo direito de greve 
para os servidores públicos, e pela não utilização 
dos interditos proibitórios; s) Financiamento da 
Educação

Contra a opressão de gênero e a exploração de 
classe
                      As mulheres são as principais vítimas 
da pobreza, do salário precário, do desemprego e da 
insuficiência de políticas públicas, tais como: saúde, 
educação e habitação. Geralmente, encontram-se 
em profissões menos valorizadas socialmente. O 
sistema educacional continua sendo um nicho para 
as mulheres no mercado de trabalho, com salários 
cada vez mais defasados.                                            Ao 
analisarmos a situação das funcionárias das 
escolas o que afirmamos fica ainda mais explícito: 
o percentual de mulheres é muito maior do que a 
relação professor/professora. Geralmente, não são 
reconhecidas como trabalhadoras em educação 
pelos governos e sociedade por desenvolverem um 
trabalho análogo ao trabalho doméstico e de grande 
invisibilidade social.
A luta contra a opressão patriarcal e o sexismo, a 
exigência por espaço social e político são formas de 
combater o capitalismo que sobrevive e reproduz a 
fome e a pobreza de mais da metade da população 
mundial. É preciso pensar e praticar uma educação 
com perspectiva de gênero e lutar por melhores 
condições, acesso e permanência no mundo do 
trabalho.
Lutar pelo fim da violência, da criminalização das 
mulheres e pelo fim do controle de seus corpos é 
papel da Educação e o CPERS Sindicato tem a 
importante tarefa de organizar e promover esse 
debate, além de incentivar que todos os núcleos criem 
Coletivos Feministas promovendo o enfrentamento 
ao preconceito e às discriminações.
                  Propomos: 1) Fortalecer as políticas de 
formação em Gênero e Educação;  2) Promover cada 
vez mais as parcerias com os movimentos sociais 
feministas e de mulheres; 3) Encampar campanhas 
públicas contra a violência e o machismo na 
educação, somar à sua agenda política também a 
agenda feminista; 4) Potencializar que cada vez 
mais mulheres se filiem ao sindicato e integrem as 
Direções. E, com estas ações, favorecer a permanente 

construção de ambientes políticos permanentes de 
respeito e empoderamento das mulheres do CPERS 
Sindicato.

A educação e as relações etnico-raciais
O Brasil é o segundo país no mundo com a maior 
população negra. No entanto a discriminação racial 
ainda se faz fortemente presente. Sob a perspectiva 
do mundo do trabalho, obteve avanços expressivos 
a partir de governos populares. Para que o país se 
desenvolva da maneira esperada é necessário que 
seja ampliada a democracia, o respeito e a ampliação 
da representatividade para que os interesses da 
população negra sejam atendidos. Os desafios 
sindicais são inúmeros, pois convive-se com a 
reprodução da desigualdade estrutural da sociedade 
brasileira. Não conta-se, neste momento,  com a 
transformação no panorama social e econômico 
do país, que tanto favoreceram a ação sindical. É 
necessário que haja uma luta constante a partir de 
Centrais e Sindicatos contra todo e qualquer tipo de 
discriminação e seja dada a oportunidade para os/as 
trabalhadores/as negros/as se sintam representados/
as. O CPERS deve estimular a criação de Coletivos 
de Igualdade Racial e Combate ao racismo e todos os 
núcleos, a exemplo do Coletivo Estadual, já existente. 
A luta deve ser intensificada, contra: o extermínio da 
juventude negra e  por políticas públicas de inclusão 
da população negra. Reafirmamos a necessidade do 
quesito raça/cor em todos os processos da Educação, 
bem como o levantamento do número de negros e 
negras nos corpos docentes e discentes da escolas 
públicas estaduais.
A educação para o combate a lgbtfobia
O ódio às pessoas LGBT permeia a sociedade 
brasileira e está presente nas escolas, sendo esta 
um poderoso lugar de reprodução das lógicas 
homofóbicas. A homofobia é consentida quando 
não ensinada, comprometendo a inclusão e a 
qualidade do ensino. Incide na relação docente-
estudante, produz desinteresse pela escola, dificulta 
a aprendizagem e leva ao abandono escolar. Afeta 
a definição da carreira profissional e dificulta 
a inserção no trabalho. Desumaniza, promove 
insegurança, isolamento e vulnerabilidade. Gera 
preconceito, discriminação e violência. Para 
mudar essa realidade o CPERS deve intensificar o 
compromisso pela organização LGBT em todos os 
núcleos, instrumentalizando-os para que cobrem 
da SEDUC RS programas de formação continuada 
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que promovam a cultura do reconhecimento de 
gênero, identidade de gênero e orientação sexual, 
assim como a utilização do nome social em todos os 
âmbitos da educação no RS.

A educação e a Formação
Neste momento da conjuntura onde se está avançando 
o cerco, o aniquilamento e a criminalização das 
organizações de esquerda assim como o forte 
ataque a Educação Pública no país, entendemos 
que o momento para a classe trabalhadora é de 
reorganização e acúmulo de forças a médio e a longo 
prazos. Embasado nas experiências dos Movimentos 
Sociais, incorporamos a Formação pedagógica/
sindical, calcada no tripé: Organização-formação-luta 
como base de atuação. Formação: Formar para a ação. 
Mais do que gerar conhecimento individual é 
preciso que a formação seja intencionalidade para 
cumprir um objetivo prático que possa contribuir 
para o avanço da classe trabalhadora, tendo na 
educação pública a sua ferramenta de atuação. Os 
trabalhadores/as da educação precisam compreender 
o contexto histórico, a conjuntura que estamos 
vivendo e para onde estamos caminhando. Isso se 
dá a partir de planos de formação que contemplem 
o funcionamento da organização e as lutas travadas 
por ela em consonância com as lutas travadas 
pelos trabalhadores organizados em Movimentos 
Sociais, Frente Brasil Popular e Centrais Sindicais. 
Estar voltada para a formação de conceitos básicos 
de democracia e universalização dos serviços 
públicos onde aquilo que é público é para todos/
as. Construir parcerias com movimentos populares 
e ter como principal objetivo o reconhecimento e 
pertencimento de classe e o papel do educador de 
construir um novo modelo de sociedade. “A cabeça 
pensa e os pés pisam”
  
 Não dá para ser de esquerda sem ‘sujar’ os sapatos 
lá onde o povo vive, luta, sofre, alegra-se e celebra 
suas crenças e vitórias.   Teoria sem prática é fazer 
o jogo da direita”.  Frei Beto
                                                                                                                                                                   
 PLANO DE LUTAS

 “Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, 
constatando apenas. A inserção no mundo implica 
decisão, escolha, intervenção na realidade”.                         
Paulo Freire
Ante a realidade da opressão que está a nos conduzir 

a miserabilidade, não basta a indignação, é preciso 
reagir. Como? É preciso que problematizemos o real 
para desconstruir o que está posto. É preciso que 
tenhamos claro: Quem somos? O que está sendo 
percebido como real? Como me situo dentro desse 
real? Qual o horizonte que queremos perseguir? 
Aonde precisamos chegar? 
A realidade brasileira, o cenário constituído 
na América Latina e o que vivemos no RS, 
estabelecem um novo ciclo político que indica o 
avanço do neoliberalismo e do conservadorismo. A 
consequência é a imposição de uma agenda para os/as 
trabalhadoras/es na defesa dos direitos conquistados 
historicamente. Nossas ações e estratégia devem 
pautar-se em:

Defender o socialismo: a construção de uma 
sociedade em que a emancipação humana seja o 
princípio fundante como alternativa e combate ao 
capitalismo; 
 Buscar a solidariedade nacional e  internacional, 
estreitando relações de no campo da luta de classe. 
A saída para as trabalhadoras e trabalhadores é 
internacional; 
  Defender o princípio da autodeterminação dos 
povos e afirmação de sua soberania;
  Defender as riquezas como patrimônio nacional 
estratégico e lutar contra toda tentativa de 
fragmentação ou privatização deste patrimônio; 
  Buscar as unificações das lutas, participando de forma 
concreta e efetiva das campanhas e mobilizações 
definidas e encaminhadas pelas centrais sindicais 
que formam a Frente Brasil Popular; 
  Unificações das lutas, participando de forma 
concreta e efetiva das campanhas e mobilizações 
contra o golpe e pela democracia;
   Lutar pela ampliação do orçamento estadual para 
a educação; 
   Garantir o direito irrestrito de greve e respeito total 
a organização dos trabalhadores (as); 
   Defender o uso de recursos públicos exclusivamente 
para a escola pública;               Ampliar a discussão 
na categoria e na ssociedade sobre reformulação 
curricular avisando à construção de uma escola in 
cclusiva e sintonizada com as demandas do nosso 
tempo; 
 Exigir a aplicação de 10% do PIB, exclusiva mente 
para educação pública; 
   Lutar pelo cumprimento do artigo 69 da LDB; 
   Lutar pela instituição, fortalecimento e afirmação dos 
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Conselhos Escolares autônomos e democráticos; 
   Denunciar as renúncias fiscais indiscriminadas e 
combate à sonegação; 
  Defender irrestritamente a aplicabilidade da 
Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha) como 
instrumento vital para a contenção da violência 
contra mulheres e a impunidade; 
   Realizar cursos e debates para trabalhadores/
as em educação aposentados/as sobre saúde, 
sexualidade, envelhecimento, aposentadoria, 
previdência pública; 
   Lutar contra a desqualificação do trabalho 
do/a funcionário/a de escola, feita através 
da terceirização e improvisação de outros 
profissionais nos setores das escolas; 
   Defender um PNE que atenda os anseios da 
classe trabalhadora; 

   Defender a manutenção dos Planos de Carreira   
para todas as trabalhadoras e trabalhadores em 
educação. 
    Lutar pelo pagamento do Piso Nacional;
    Combater a terceirização; 
    Lutar por melhorias nas condições   de trabalho;
    Lutar contra a Reforma da Previdência e 
defender a Previdência Pública;
   Repudiar todas as formas de discriminação e 
opressão de gênero, etnia, geração, crença religiosa 
ou orientação sexual e inserir-se em suas lutas;
   Ampliar a política de cotas para ingresso no 
serviço público;
    Repudiar as práticas antidemocráticas dos 
Governos e Administrações;
  Buscar uma política efetiva de      saúde, atacando 
as causas do adoecimento dos professores/as e 
funcionários/as de Escola;
   Combater o assédio moral nas escolas.
  Garantir a plena acessibilidade às pessoas com 
deficiência nos prédios públicos e em todas as 
Escolas;
  Defender a aposentadoria e garantir os direitos 
dos/as aposentados/as;
   Lutar pela atualização das promoções atrasadas;
  Ampliar os investimentos públicos da União em 
educação ( 10% do PIB).
  Lutar contra a exploração sexual infantil; 
  Lutar pelo fim da corrupção e pela ética na 
política;
  Defender a melhoria das políticas de alimentação 
escolar em especial com a aquisição de produtos 

da produção agroecológica e Agricultura Familiar.
  Defender a reintegração da filiação do CPERS 
Sindicato a Central Única dos Trabalhadores(CUT), 
democrática, autônoma, de luta, de classe e socialista;
   Entender que é um dever humano a unificação da 
esquerda, como única opção a uma reação forte e 
organizada da sociedade civil;
Posicionar-se radicalmente a favor da educação;
   Buscar a juventude na comunhão de forças, construção 
de cidadania e formação de lideranças;
   Ativar a presença do/a representante do CPERS na 
escola, com vistas à permanente informação , formação 
e motivação, para a superação do desencantamento;  
 Incidir sobre as práticas pedagógicas da escola, 
contrapondo-se aos ditames do MEC/SEDUC;
   Dar visibilidade, à sociedade, aos detentores do poder, 
aos formadores de opinião, da situação de mazela dos 
trabalhadores/as em educação mediante sineta diária, 
acampamento permanente nas praças públicas, com o 
apoio das comunidades escolares e dos /as aposentados/
as;
   Radicalizar na busca por reajuste salarial;
   Construir uma forte mobilização para a reação;
   Defender irrestritamente as educações do campo, 
indígena e quilombola, respeitando suas características 
e peculiaridades;
   Estabelecer diálogo com as coordenações pedagógicas 
das Escolas;
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CONJUNTURA INTERNACIONAL

   Estamos vivendo no presente momento uma 
crise institucional capitalista global. Os bancos 
têm enormes lucros neste sistema que empobrece e 
desemprega o trabalhador desmerecendo seu valor.
   O avanço da política neoliberal em todo o planeta, 
vem desenhando uma política social econômica 
sem sinal de recuperação no meio de um lamaçal 
de esquemas corruptos, onde o capital especulativo 
desemprega em massa, quebrando pequenas 
empresas, ocasionando mão de obra excedente e 
barata, a qual será escrava do poder econômico, 
visando apenas seu lucro.
   Em quase todos os países onde é aplicada a política 
de capital de mercado, o jovem é a maioria com mais 
de 50% desempregado.
   O capitalismo selvagem, especulativo mostra sua 
face mais cruel e desumana espalhando a fome, a 
miséria, a expatriação através do desespero das 
migrações, desencadeando a violência sob todos 
os aspectos, a guerra, a morte, citando refugiados 
na Europa, França, Siria, Arábia, Norte da África, 
Oriente Médio, Grécia e aqui na América não é 
diferente: temos o Chile, Paraguai, com cortes 
na educação e desemprego, semelhante ao Brasil, 
crescendo os movimentos contra o sistema 
neoliberal, pela democracia e direitos para o 
trabalhador.
   Este sistema antidemocrático que contamina o 
mundo, corrói os direitos do trabalhador destruindo 
a democracia. Os estudantes lutam pela educação de 
qualidade, contra os cortes por novos rumos, para 
reconstruir uma sociedade igualitária e democrática. 
A luta contra esse sistema do poder econômico 
precisa gerar indignação na sociedade e em cada 
um de nós, para que estejamos conscientes do dever 
de uma sociedade unida, para uma transformação 
necessária a todos.
   O colapso social criou um caos nos serviços públicos 
em condições precárias, falta de perspectivas ao 
trabalhador e a juventude em geral.
   Para fortalecer as bases na construção de 

ferramentas que possam intermediar a esquerda, 
numa formação tradicional, majoritária entre as 
classes trabalhadoras e a juventude deste século.
   É impossível assistirmos estagnados a tantos 
ataques aos trabalhadores, como se não fosse 
conosco. A humanidade está vivendo em um sistema 
escravagista e desumano. Precisamos indignar-mos, 
contra essa política que ataca a classe trabalhadora, 
destruindo, roubando seus direitos através de lucros 
exorbitantes e vergonhosos, lucros e mais lucros 
para a grande corporação neoliberal que em todo o 
planeta minam governos corruptos, pela ganância, e 
enriquecendo grandes banqueiros numa economia 
capitalista, causando o desmoronamento social, que 
empobrece, destrói valores, prostitui, gera violência 
e degeneração social.
   Os Estados Unidos e a Rússia tem políticas 
opositoras, vivem uma certa ditadura política 
capital que preserva na suas potências apenas os 
seus interesses.
   Concluo, portanto, que o mundo está numa bomba 
conflituosa, muito perigosa, cuja crise econômica 
social, é imoral e destrutiva, mas é aí que nascem 
as grandes mudanças através de consciência e 
indignação, fatores estes que são alavancas as quais, 
levarão os trabalhadores e as classes estudantis 
contra as políticas neoliberais. Levar a sociedade 
às lutas de classe, para que tenham a coragem de 
resistir e que não nos falte a dignidade de lutar pelo 
pão na mesa do trabalhador por melhores condições 
de vida, onde a palavra é: RESISTIR! RESISTIR! 
RESISTIR!

CONJUNTURA NACIONAL

    O Brasil vive uma das maiores crises institucionais 
e sociais da sua história. Vivemos um golpe de 
Estado iniciado e articulado com o capitalismo 
internacional. Que culminou com um impeachment 
da Presidenta Dilma, eleita democraticamente. Tal 
fato nos leva a entender que houve um golpe muito 
bem engendrado pelas elites capitalistas em nosso 
país.  

MTPE.RS - MOVIMENTO TRABALHISTA PELA EDUCAÇÃO 
PÚBLICA, INCLUSIVA E DE QUALIDADE

TESE 14
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          Desde então o país entrou numa grande 
instabilidade, onde as instituições, como  o 
judiciário, o parlamento e parte da mídia nacional 
foram protagonistas, fato que  abalou fortemente a 
democracia, causando uma fissura nas instituições 
que dão sustentabilidade ao desenvolvimento social 
da nação brasileira.
           As organizações sociais, tais como sindicatos, 
associações de bairros e demais órgãos que 
objetivam a organização e a defesa dos trabalhadores 
e trabalhadoras foram enfraquecidos pelo clima 
de ódio e hostilidade que se instaurou e pelos 
constantes ataques que culminaram com a perda 
dos mais sagrados direitos que foram conquistados 
com muita luta.
            Não satisfeitos com tudo isso foram criados 
projetos, como Reforma da CLT, e a Reforma 
da Previdência que atingem de maneira cruel os 
mais pobres. Tal fato irá a curto e médio prazo 
causar o empobrecimento  do povo trabalhador. 
Desencadeando, assim, um aumento acelerado da 
taxa de desemprego, que hoje já está altíssima e 
irá crescer vertiginosamente a partir da aprovação 
dessa reforma.
     Está instalado no Palácio do Planalto um governo 
eleito pelo voto, mas que se mantém pelo apoio 
das elites da mídia e do judiciário. Este projeto de 
governo representa o retrocesso das conquistas do 
povo brasileiro ao longo da história.

CONJUNTURA ESTADUAL

   O Rio Grande do Sul vive uma de suas piores crises.
   Os governantes e os políticos estão a serviço do 
capital financeiro e não nos representam. Há falta 
de atendimento na saúde, hospitais sucateados e 
escassez de medicamentos nos postos de saúde.

   A educação agoniza com a redução de investimentos. 
A segurança é um problema enfrentado pela 
população.  O povo vive com medo. Os servidores 
públicos sofrem com parcelamentos de salários e 
cortes de direitos.

   O discurso de crise visa, tão somente, arrochar  
os salários dos servidores, reduzir as contratações 
de pessoal e também as despesas de custeio para 
garantir os incentivos fiscais para empresários e 
banqueiros e garantir também o apoio popular às 
privatizações, a política de entrega de patrimônio e 

de destruição dos direitos dos servidores públicos; 
desmanche da escola pública, com ataques brutais 
ao funcionalismo, precarização dos serviços, e 
neste contexto difícil os educadores começam, 
junto com os estudantes, a se movimentar  e com 
essa expectativa defender a escola pública. Estamos 
em situação de miséria, acumulando dívidas, 
escolhendo entre comer e pagar contas.

   Ao todo, são 43 meses sem receber  em dia. O 
Rio Grande do Sul, a quarta maior economia do 
Brasil, paga o segundo pior salário básico para 
educadores(as) entre todos os estados da Federação. 
A falta de recursos financeiros  afeta as escolas, a 
estrutura física comprometida devido a falta de 
manutenção nos prédios, redes elétricas  impotentes 
para as necessidades, laboratórios de informática 
sem recursos, falta de merenda, poucos  funcionários  
para efetuar  o trabalho. O cansaço e a revolta 
são visíveis e compartilhados pelos funcionários, 
educadores e direção.

   O resultado dessa política tem sido a concentração 
de poder e renda, a perda da soberania nacional, a 
ampliação do lucro de grandes empresas,   a retirada 
de direitos e a precarização do trabalho.

   Por isso precisamos de unidade e um Plano de 
Ação, para defender a política da categoria em 
relação aos governos e partidos patronais, na defesa 
da educação pública, laica e gratuita, rumo a uma 
nova sociedade, pois um Estado que não respeita os  
professores(as), não valoriza o seu futuro.   

BALANÇO POLÍTICO

   As entidades estaduais em diversos estados estão em 
luta. Neste clima de mobilização temos os estudantes 
em defesa da Educação Pública, ocupando escolas e 
dando aula de cidadania ao povo brasileiro. Com a 
reconstrução de um CPERS Sindicato democrático 
participativo e engajado nas lutas nacionais em defesa 
da educação e de melhores condições de trabalho, 
possibilitou reforçar a consciência coletiva da classe 
trabalhadora entre os servidores(as) públicos e 
a compreensão que somos um único segmento 
social. As paralizações e as greves unificadas foram 
construídas como estratégias conjuntas de resistência 
contra a perda de direitos e de defesa do Plano de 
Carreira do Funcionalismo Público.
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   Este contexto de ataques aos nossos direitos e 
de singular desvalorização dos educadores(as) 
irá exigir da nossa categoria uma radicalização na 
forma de pressionar o governo. Além disto, exigirá 
muita unidade para organizar suas ações e escolhas 
de estratégias de resistências, terá que ser construída 
junto da comunidade escolar. A constituição de um 
grande e forte movimento  em Defesa da Educação 
Pública  Gratuita e com  Qualidade Social – Direito 
de Todas e Todos e Dever do Estado.

POLÍTICA EDUCACIONAL

   Vivemos, nas últimas três décadas, um período 
de democracia e avanços. Obtivemos vitórias e 
também derrotas, ao longo do período democrático 
de nossa história. Os ataques à democracia e aos 
direitos têm crescido no mundo e também, se feito 
presentes na nossa realidade. Resistir a tudo isso, 
defendendo a democracia , os direitos do povo e a 
educação pública de qualidade é uma tarefa para 
todos nós. Para atingir nossos objetivos é essencial 
estarmos abertos ao diálogo, a novos métodos 
de luta. Estamos vivendo um tempo de crise e 
mudança, onde se faz necessário evitar o que de 
ruim nos apresentam, mas também saber ver o que 
de positivo os novos tempos nos trazem. É nesse 
tempo de mudanças que o CPERS Sindicato precisa 
se renovar e construir seu próprio futuro. 

O SINDICALISMO E SUAS TAREFAS EM 
DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE 
QUALIDADE

   O movimento sindical sofreu violentos ataques 
durante o período neoliberal. No cotidiano 
da luta sindical, não iremos admitir qualquer 
retrocesso nas relações de trabalho, como: 
supressão ou flexibilização de direitos ou uma 
reforma da previdência que prejudique o que a 
classe trabalhadora  tem conquistado. O sindicato 
teve papel fundamental nas grandes mobilizações 
da juventude em defesa da democracia e contra o 
golpe que demonstram cada vez mais a necessidade 
de revermos formas de atuação e de  mobilização 
conclamando os(as) trabalhadores(as) a cada vez  
mais a reivindicarem seus direitos e participarem 
dos processos democráticos e não somente suas 
pautas corporativas.  Neste clima de retomada da 
mobilização sindical foram importantes as caravanas, 

plenárias, encontros de funcionários e aposentados 
realizados por todo o estado.   Estas atividades 
reuniram milhares de colegas, e os departamentos de 
Cultura e dos Aposentados lançaram um livro, com 
isso motivando e valorizando seu trabalho.  Foram 
realizadas as Mostras Pedagógicas em todas as 
regiões do estado. Com tudo isso o CPERS Sindicato 
voltou a ter uma administração responsável dos 
recursos e dos sócios. Com recursos necessários 
para gestão realizar e adquirir novos patrimônios 
para a entidade e seus sócios, reformou e ampliou 
os alojamentos e até avançou no sonho da categoria 
de ter um Centro de Eventos e Lazer. O CPERS 
Sindicato, segue comprometido, disposto e com 
humildade trabalhando muito, para reconstruir o 
segundo maior Sindicato da América Latina. Um 
sindicato de lutas, em  Defesa da Educação Pública 
de Qualidade.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

   É preciso construir a unidade dos que lutam contra 
os ataques aos trabalhadores. É nossa tarefa fazer 
com que essa luta se espraie por toda sociedade e 
por isso é necessário refletir sobre as pautas que 
nos aliem com as demais categorias e setores, para 
fortalecer os debates e construir novas táticas de 
luta. Então é necessário:

- resistir aos ataques do governo, ao parcelamento e 
congelamento de salários;
- lutar contra a terceirização, contra o sucateamento 
do serviço público e exigir a realização de concursos 
públicos;
-  preservar o IPE Público de Qualidade e ampliar 
os serviços;
-  lutar contra o corte de investimentos Federais na 
Educação;
- combater a violência sobre a mulher, e as diferenças 
de credos, cores e gênero e contra o machismo e a 
homofobia;
- intensificar o movimento sindical para impedir 
a retirada de direitos e lutar contra  a Reforma da 
Previdência;
- defender a gestão democrática. 

   Por isso é fundamental uma política específica e 
permanente de diálogo para a construção de um 
CPERS cada vez mais representativo.
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PLATAFORMA DE LUTA

   A precarização se dá de forma brutal nos 
trabalhadores de educação no Rio Grande do Sul, 
o futuro que queremos é pleno de educação pública 
democrática, laica e gratuita e garantindo os direitos 
já adquiridos.

   O CPERS Sindicato é um só e a pluralidade 
de pensamento é uma importante conquista 
democrática do movimento sindical.

   A organização de base precisa avançar pela luta 
em defesa dos planos de carreira dos professores e 
funcionários:

- em defesa do IPE e pela ampliação da sua rede de 
serviços;
- pelo respeito e direito de 1/3 de hora/atividade;
- lutar pela implementação do Piso Salarial Nacional;
- lutar por concurso público para professores e 
funcionários;
- lutar contra o fechamento de escolas e enturmação;
- lutar por um projeto de cultura voltado para o 
desenvolvimento pleno da pessoa, objetivando a 
formação cidadã;
- lutar pela escola em tempo integral aos moldes de 
Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira;
- pela valorização da cultura acumulada e da 
pluralidade nas artes, como ferramenta de 
desenvolvimento e denunciando os problemas 
sociais.

   Estamos vivendo um tempo de crises e mudanças 
e para atingir nossos objetivos, é fundamental 
estarmos abertos ao desenvolvimento de novos 
métodos de luta; precisamos estar unidos pois esta  
união será o fermento da nossa força e da nossa 
VITÓRIA!

MTPE.RS - MOVIMENTO TRABALHISTA 
PELA EDUCAÇÃO
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TESES PARA O CONGRESSO DO CPERS:  PRC E CUT PODE MAIS
Conjuntura Internacional:   

Unir para Derrotar o Fascismo e avançar na luta proletária.

TESE 15

Socialismo ou (barbárie) Fascismo.

São seis décadas que distanciam a época atual, da 
última revolução proletária. Seis décadas de crise 
do Capital, massacres, intervenções, exploração 
bárbaras, uma série de holocaustos contra vários 
povos do mundo. O que teria acontecido com o 
proletariado mundial, que diante desses vários 
atentados a classe, e nas várias crises pelo qual passou 
e passa o capital, não foi possível acumular forças 
suficientes para dar um basta, e mudar a classe no 
poder. Em outras palavras, fazer a revolução. Será 
que ainda, não foi o suficiente, para grande parte 
dos povos, desistir de acreditar em sua burguesia, e 
tornar-se de classe em si, classe para si? 
Á frente de todas os ramos de produção, aquele que 
mais tem se destacado são as armas de destruição 
em massa, ou seja, os investimentos do Capital, 
para o fomento de guerra, destruição e morte. Um 
sistema que produz os elementos de sua destruição 
para continuar a viver, só permanece por quanto 
existe a dificuldade das massas entenderem 
os fundamentos deste modo de produção. No 
entanto, atribuir as massas a culpa do atraso das 
mudanças em relação as suas necessidades, é coroar 
o movimento espontâneo o papel dirigente, e não 
ver, o que a vanguarda tem pregado, não passa de 
um arranjo mal feito da luta de classes e que tem 
levado o proletariado quase sempre para os braços 
da burguesia.   
Exemplo significativo disso, é a miopia diante da 
conjuntura atual, que não conseguem ver que o 
fascismo, tornou-se a principal corrente política 
do imperialismo (principalmente o Ianque), na 
época em que vivemos. O Neoliberalismo, dos 
meados dos anos 70 do século passado, concluiu sua 
alternativa, a partir de 2008, quando uma nova crise 
do Capital, veio para deteriorar ainda mais a crise 
anterior. Nesta condição, de crise em cima de crise, 
o imperialismo apela para além do aprofundamento 
da dominação dos povos, intensificando os saques 

e a exploração da mais valia, e faz o investimento 
decisivo na destruição das forças produtivas. A 
guerra comercial, entre os gigantes, tem fim único, 
diminuir a produção. Vale como uma guerra real, 
onde as mercadorias deixam de ser produzidas, por 
conta do alto custo de (proteção) produção. 
A crise migratória, já é superior as duas guerras 
mundiais anteriores, significando desespero político 
econômico de amplas massas de proletariado, que 
não tenham mais para quem recorrer e fogem do 
seu lugar. Nosso inimigo de classe, para continuar a 
sobreviver, precisa urgentemente destruir tudo que 
é progressista, tudo que diz respeito a conquistas 
trabalhistas, direitos adquiridos, descanso na 
velhice, educação básica, habitação descente, saúde 
pública, etc.
 A “democracia” burguesa já não se atém mais as 
liberdades democráticas como um mecanismo de 
domínio de sua riqueza, e passou, por sua própria 
centralização aos extremos ( 1% dos mais ricos se 
iguala pela primeira vez aos bens e rendas somados 
dos outros 99% ),  de conduzir também a política com 
grupos minoritários fechados e fascistas que atendem 
aos seus intentos sem questionamentos, promotores 
da guerra e de ataques a pobreza. Exemplo disso, 
são as extremas direitas que assumem os governos 
no planeta, como aqui no Brasil, fascistas de plantão 
como a família Bolsonaro, os militares, defensores 
dos banqueiros, Latifundiários, rede Globo, Moro. 
 É a época de intensificação da luta de classes, onde 
os esforços de unidade contra o fascismo, deve ser 
a bandeira principal daqueles que lutam por dias 
melhores e pela transformação Social. Além disso, 
cerrar punho na defesa da autodeterminação dos 
povos, contra a agressão imperialista e a defesa 
dos países que fizeram a revolução e defendem o 
Socialismo. 
A luta em defesa do Socialismo, torna-se a principal 
bandeira, pois, este é a expressão do polo oposto 
do Fascismo. É por esta razão, que Tramp anuncia, 
querer acabar com o Socialismo na América e 
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Bolsonaro para esconder-se da pecha de Fascistas e 
obscurecer a consciência das massas, propagandeia 
ser este um movimento de esquerda.
Abaixo o Fascismo.
Fora EUA da Venezuela.
Em defesa da autodeterminação dos povos e do 
Socialismo.

Conjuntura Nacional:  Derrotar o golpe e a 
extrema direita para avançar no rumo de uma 
nova democracia de classe.

A crise de 2008, é uma crise do Neoliberalismo, 
que mudou drasticamente o comportamento da 
burguesia Internacional e logicamente da burguesia 
brasileira. A crise em cima da crise, colocou a 
política Neoliberal para um segundo plano, ou, 
transformando ela em uma nova tendência, isto 
é, menos democrática, mais fascista. A expressão 
deste resultado aqui no Brasil, chama-se GOLPE, 
conduzido desde o seu início, pelo imperialismo 
Ianque. Moro, Lava Jato, Polícia Federal, 
Ministério Público, são partes importantes deste 
empreendimento do Estado. 
No primeiro momento, além dos elementos acima 
destacados do Estado como partes do Golpe, o 
setor da burguesia brasileira e a classe média, os 
monopólios dos meios de comunicação unificados 
naquele instante – Globo, Bandeirantes, Record 
- foram essenciais. As lições da histórias nos 
mostram, quando esses setores se unificam, interno 
e externamente, e a classe proletária encontra-se 
desarmada ideologicamente ( como estava naquele 
momento), tudo fica muito fácil. E foi, como tirar o 
doce de uma criança. 
Portanto, tudo isso, já está, digamos assim, 
compreendido. Dizer isso, é trabalhar na ilusão. 
Continuamos, do ponto de vista prático, a agir como 
se o golpe tenha ficado para trás. Isto é, a “criança” 
recebeu a promessa que o doce pode voltar a ser dela, 
e via eleição, a burguesia trata de acaricia-la. Por isso 
que a ofensiva contra Bolsonaro, quando já existe 
uma unanimidade na rua a chamar pelo Fora, ainda 
não é palavra de ordem dos “responsáveis” partidos 
de esquerda, que agem em prol da institucionalidade 
para as mudanças políticas. 
A derrota nas Reformas Trabalhistas e Previdência, 
podem e devem transformar-se em vitórias, do 
ponto de vista de elevar a consciência do povo em 
relação ao golpe existente. Mas quando vemos o 

abalo da esquerda com o resultado da derrota ou 
ainda a comemorar a vitórias pontuais, de uma ou 
outra categoria, visto que os resultados não foram os 
esperados pelos golpistas, demostra que as ilusões 
continuam de vento em popa. Nesse sentido, rende-
se as concepções economicistas e se afastando da 
luta política, pois dão a governabilidade ao então 
chefe do executivo.  
Derrotar o golpe e sua extrema direita, é a principal 
tarefa colocada para a esquerda, os movimentos 
Sociais, e logicamente para os Sindicatos.   E para 
tanto, existe uma série de ações que precisam ser 
coordenadas. Uma delas é, para derrotar o Golpe, 
precisa-se de massa na rua. Esse é o fundamento 
número um.  E para conseguirmos essa façanha, 
é preciso condenar toda a estreiteza e apostar na 
amplitude do movimento. Portanto todo aquele 
indivíduo, grupo ou categoria que quiser atirar uma 
pedra no executivo, seja bem-vindo. 
Segundo, que toda a luta de resistência, tem 
como base a luta por transformação. Por isso, se 
quisermos ser bem sucedidos em nossa ação, é 
preciso enfrentar os desafios do momento, olhando 
para o futuro. Presos ao passado e a sonhar com 
sua volta, estaremos reproduzindo aquilo que nos 
trouxe até aqui, além disso, levantamos o estandarte 
novamente das conquistas econômicas, como 
prioritárias, sem contudo avançar na luta política. 
Terceiro: Dividir as forças que governam o Capital 
em nosso país, são de suma importância. Não 
daremos um passo adiante, sem que isso aconteça 
em sua base. Nesse sentido, a crise nos ajuda, pois 
o ataque as empresas brasileiras e Estatais em 
favor das monopolistas internacionais, cria um 
descompasso. Porém sem ilusões, pois, como o 
próprio movimento demostrou, que ela (a burguesia 
brasileira), terá que decidir, se tem mais medo do 
povo ou do Imperialismo. 
E por último, A esquerda unida. Ela é fundamental 
para que todos os movimentos acima aconteçam, 
Isto é, para dar ação as massas; a imprimir um 
movimento de luta politizado contra o golpe, a 
extrema direita e o fascismo internacional; que com 
base a transformação do mundo, não fique restrito 
as alternativas institucionais, bem comportadas do 
enquadramento burguês.
Só quem desenvolveu o espírito transformador, 
de luta pelo Socialismo, poderá governar o povo 
e manter a sua unidade, sem ser perturbado pela 
covardia da nossa burguesia, a qual, podendo em 
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certo momento, com um movimento de massas 
politizado e ameaçador, dirigido pelo proletariado 
mais avançado, juntar-se á cauda desse movimento, 
ante a sua derrota e quebradeira eminente, conduzida 
pelo império.
 
Abaixo o Golpe, Bolsonaro e a extrema direita.
Em defesa da unidade do movimento de esquerda 
e sua amplitude.
Lula Livre.

Conjuntura Estadual: Fora Leite.

O que é extremamente importante a ser destacado 
na conjuntura Estadual, é o crescimento do 
pensamento de extrema direita em nosso Estado, a 
partir da subida de Sartori ao governo. Marco esse, 
que já é fruto de um pensamento golpista instaurado 
no país, que se funde aqui no Estado, com o setor de 
centro direita e a direita golpista, que sob o comando 
da RBS passou a conduzir o governo. O quadro 
atrasado de nosso Estado, se deve pela expressão do 
resultado eleitoral, onde a emissora da Globo, fez 
dois senadores. 
 No RS,o governo Sartori, esteve sempre a frente do 
executivo Nacional Golpista, nas implementações 
de ataque ao povo, no sentido de sucateamento 
do Estado do RS. As medidas privatistas e de 
desestruturação dos serviços prestado pelo Estados, 
com o massacre dos servidores públicos (aumento de 
descontos á previdência e ao Ipê Saúde, atrasos nos 
pagamentos, salários congelados, fim de concurso 
público, etc.), aliados com aumentos da cota do 
ICMS, deteriorou as condições dos servidores em 
diversas áreas da prestação de serviços do Estado. 
Economicamente, os ataques foram violentos. 
No plano político, mesmo no primeiro ano do 
governo Sartori, tendo os servidores levantado para 
uma greve, que mobilizou mais de 30 mil servidores 
na Capital, o povo gaúcho, não conseguiu fazer frente 
a estes ataques. E a concepção reacionária só colhia 
aliados, sendo que nas eleições para a prefeitura da 
Capital, foi eleito, Marchezan, e a esquerda sequer 
chegou ao segundo turno. 
Mas o pior ainda estava pra vir. Nas eleições para o 
governo Estadual de 2018, além de dois candidatos 
de direita no segundo turno, a campanha pró 
Eduardo Leite, atingiu também a esquerda e muitas 
direções dos movimentos Sociais, que ao invés de 
politizar o povo, iludiu-se na perspectiva de um 

reacionarismo menos determinado que o anterior, 
aberto ao diálogo, menos consequente aos ataques 
aos servidores públicos e ao povo em geral.  Por conta 
disso, refugiaram-se no movimento reboquista, 
e prosternaram frente as massas, deixando ser 
conduzidos (parte dos partidos de esquerda e 
movimentos Sociais) pelo movimento espontâneo.
Isso, só demostra, que em tempos de crescimento 
do fascismo, guerra, da condução de governos de 
extrema direita os executivos de Estados do mundo 
inteiro, intervenções e golpes; a condução caudatária, 
espontânea (partidos de esquerda e direções de 
movimentos populares  (principalmente) sindical), 
só fizeram e fazem agravar e multiplicar o viés 
reacionário das massas, pois as mesmas ficam sob 
direção do Capital.  
Esse filme nós vimos a nível Nacional por conta 
dos movimentos de 2013, que levaram ao golpe. E o 
resultado das eleições de 2018 e o apoio de parte da 
esquerda ao então candidato a govenador Eduardo 
Leite, é um sintoma de que as lideranças no campo 
popular, ainda não aprenderam o ABC da luta de 
classes. E se apreenderam ainda é mais perigoso.
Vontade de luta sem direção leva a resultados pífios 
e a um beco sem saída.  
Fora Leite. Mercenário do imperialismo.
Abaixo o movimento caudatário e espontâneo.
Greve já.

Em defesa da Educação Pública de Qualidade.
 
Tempos difíceis se avizinham para a nossa juventude. 
Além do desemprego, a ideia de colocar novamente 
grandes parcelas do proletariado ao obscurantismo, 
na eminência de não poder usufruir do ensino 
básico e quiçá, Universitário, está em curso por 
conta da extrema direita em nosso país. Podemos 
dizer, que é uma geração que está na eminência dos 
sem, isto é, sem direito a aposentadoria, sem direito 
as leis trabalhistas e sem direito a educação. Os 
outros sem, (saúde, habitação, emprego), vem por 
conta do golpe e da crise do Capital.
A liquidação do ensino público de qualidade, 
começa, essencialmente pelo último, isto é, a 
qualidade. Derrotando esse elemento (qualidade), 
ganha a população para também condenar o ensino, 
e ver os profissionais da área e a escola em si, um 
elemento a ser modificado. Por quem? Pelo ensino 
privado. Pagar mal os trabalhadores em Educação, 
pagar atrasado, sucatear as salas de aula, aumentar 
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o número de alunos, diminuir as vagas, etc. fazem 
a qualidade sofrer um duro golpe. O ensino Médio 
a distância, será o mais terrível reflexo, não só 
no ensino Médio em si, mas na Universidade e 
logicamente no ensino fundamental.
A preocupação, de alguns pensadores liberais 
nos meados do século XVIII, tal como Adam 
Smith, estava voltada pelo distanciamento das 
massas populares, em relação ao acesso mínimo 
as noções científicas. Enquanto a burguesia, se 
intelectualizava, a ignorância ao extremo também 
não era de todo satisfatória. Por isso, a construção 
de escolas populares, “pagas” pelo governo, foi uma 
de suas teorizações (Adam Smith).  No atual quadro 
que vivemos, para essa adequação mínima, deveria 
corresponder um investimento sempre maior, 
devido o grau de desenvolvimento científico em 
nossa época.
Mas pelo contrário. O que o Capital anseia para o 
povo, é o caminho de volta, visto que nos últimos 
tempos aqui no Brasil, as escolas tornaram-
se um elemento primordial, além do combate 
do analfabetismo, também de socialização e de 
diminuição da fome. Portanto, um local estratégico 
para governos progressistas (no mundo todo), 
distribuir parte da arrecadação da mais valia. Com a 
crise, o sistema da burguesia, luta de todas as formas, 
para que qualquer local que haja investimento 
Social, seja zona de destruição. 
Por isso, embora os alunos do ensino fundamental 
não tenham consciência do significado da escola, os 
pais tenham. E os alunos proletários, já descobriram 
o gosto de poder estar e se formar na   Universidade. 
Sentem que, a ciência é possível de ser compreendida 
por qualquer um. Esse é um marco filosófico 
importante para a classe explorada, e desgraçada 
para a classe exploradora, que ao longo da história 
da luta de classes, manipularam o conhecimento, 
sendo uma fonte extremamente importante para a 
dominação do povo. 
A escola está se tornando um centro de lutas, 
justamente por seu desmonte tem de ser viabilizado 
pelos dirigentes do Capital, tanto do ponto de vista 
econômico mas principalmente político e ideológico. 
Por isso, a liquidação da escola democrática é uma 
estratégia para o crescimento e difusão do fascismo. 
E é por isso, que ela está viabilizando no Brasil, as 
principais lutas contra o desmonte das instituições 
de ensino, e por extensão, contra Bolsonaro e sua 
extrema direita. 

Em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.
Mais verbas para a educação pública.
Abaixo o novo ensino médio.
Escola sem partido é propaganda para o desmonte 
das escolas públicas.
Em defesa da escola democrática.
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Tese do Bloco de Lutas pela Educação Pública
Contribuição do Bloco de Lutas pela Educação Pública para o  

X Congresso Estadual do CPERS

TESE 16

O cenário internacional e o avanço do fascismo
O cenário internacional, passados mais de dez 
anos do início da crise econômica, é de avanço da 
retirada de direitos e maior exploração da classe 
trabalhadora. Na história do capitalismo, em suas 
crises, movimentos que pregam o aniquilamento 
daqueles que defendem os direitos de quem 
trabalha, sindicalistas, ativistas, passam de pequenos 
grupelhos para movimentos massivos. No século 
XX foi atribuído para esse tipo de grupo o nome de 
fascismo. 
No Brasil, a ascensão da extrema direita e do 
fascismo ficou evidente a partir do assassinato 
brutal da Marielle. E é nítido que trata-se de uma 
forma de levar a cabo a missão de aniquilamento de 
qualquer resquício de “estado de bem estar social” 
e de resistência da classe trabalhadora. Nas relações 
internacionais o Brasil está de joelhos tentando 
alinhar-se com o eixo E.U.A e Estado de Israel, os 
dois estados mais genocidas e racistas do mundo.

O Brasil das milícias, dos empresários e do capital 
internacional
O presidente atual e seu antecessor demonstram 
que o Partido dos Trabalhadores, que aplicava 
lentamente as reformas exigidas pela burguesia, 
como as reformas da previdência e a modificação 
nas regras do seguro desemprego, era insuficiente 
diante da pressa e da gana da burguesia. E por isso 
veio o golpe de 2016 e, na sequência, a reforma 
trabalhista. As privatizações de empresas públicas, 
que já estavam em andamento, estão sendo feitas 
a toque de caixa. O exemplo mais trágico disto é a 
privatização da Petrobrás.
As eleições de 2018 referendaram o golpe e 
mostraram que a classe média e a classe trabalhadora 
buscam por saídas radicais e estão em desespero 
diante da crise econômica. Foi eleito um fascista 
dentro de uma composição de extrema direita. 
O fato de Lula estar preso foi também um fator 

determinante para a vitória de Bolsonaro. Por isso 
a absurda prisão política do Lula faz parte desta 
trama. Diante do golpe e diante da prisão política de 
Lula a cúpula petista manteve seu caráter covarde e 
conciliador, entregaram os pontos sem luta e depois 
correram atrás tentando emplacar nos movimentos 
“Fora Temer” “Ele Não” e “Contra a Reforma da 
Previdência” as pautas de “Fica Dilma” e “Lula Livre”. 
Entramos 2019 com aumento histórico do 
desmatamento na Amazônia, a fragilização das 
áreas protegidas, a suspensão de demarcações das 
terras das populações tradicionais e quilombola, 
a liberação indiscriminada do uso de agrotóxicos, 
o desmonte dos IBAMA e ICBio, ou seja, uma 
desastrosa política ambiental, implementada pelo 
governo Bolsonaro, que tem como objetivo atender 
aos interesses da bancada ruralista. Para atender 
estes interesses o governo também possibilitou que 
os ruralistas se armassem até os dentes, organizando 
a legislação para possibilitar a formação de milícias 
armadas com liberdade para matar, preparando um 
cenário de ampliação do assassinato no campo. O 
já absurdo número de assassinatos e terrorismo 
promovido por jagunços contratados por ruralistas 
tem as cartas organizadas para sua ampliação. 
No andamento da legalização da destruição 
do meio ambiente salta aos olhos a entrega do 
patrimônio público para o interesse privado. A ex-
empresa estatal Vale do Rio Doce, vendida por valor 
absurdamente inferior a seu patrimônio no governo 
FHC, é caso emblemático. No atentado de Mariana 
o Estado Brasileiro só não protegeu aqueles que 
foram atingidos pela, que nos parece, orquestrada 
destruição da barragem. Com a proteção da empresa 
pelo Governo Dilma, Temer e Bolsonaro parece que 
a empresa sentiu-se tão segura a ponto de “deixar 
acontecer” a ruptura da barragem de Brumadinho. 

A resistência da classe trabalhadora
A classe trabalhadora e a juventude mostraram 
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disposição de ir à luta em defesa dos direitos como 
educação púbica, contra a reforma da previdência e 
as privatizações, mas ainda é insuficiente enquanto 
esta disposição se limitar às grandes manifestações 
de rua. As marchas tem grande importância, porém 
para atingir, de fato, nosso inimigo de classe, é 
preciso fazer greve, uma greve que pare a produção 
do país e obrigue a burguesia a recuar de seus 
projetos de austeridade contra o povo.
Nossa categoria cumpre um papel ímpar na 
sociedade, com a prestação de serviço, um dos 
fundamentais para a humanidade, o acesso ao 
conhecimento científico e a formação da cidadania. 
Nossas greves são importantes e denunciam o 
descaso dos governos com a educação. Mas por 
não estarmos diretamente ligados a produção de 
capital, os governos não se importam, afinal não 
causamos prejuízo material. Atingimos o acesso que 
a população tem ao serviço que prestamos, as aulas. 
 Enfrentamos Sartori que retinha e especulava com 
nosso salário. Esse governo, um balcão de negócios 
dos “empresários”, financiado pela JBS-Friboi, 
Bradesco, Gerdau e RBS, representava a entrega do 
patrimônio do RS para as empresas. Empresários 
financiam o governo, que coloca as lucrativas 
estatais à venda e, então, os mesmo e/ou seus amigos 
as compram por preço de banana. Propusemos, 
no governo Sartori, somar o ataque ao governo ao 
ataque aos empresários que os financiam. 
Somar o ataque ao governo com ações contra quem 
o sustenta não ajudaria na pressão pelo atendimento 
de nossas reivindicações? Inviabilizar a circulação 
de produto de um capitalista que financia um 
governo que retém nosso salário não colocaria a 
pressão financeira na mesa de negociação? Cada 
hora de greve significando não só escolas paradas, 
mas também produtos que não circulam, dinheiro 
que não circula? Não ajudaria a fazer com que 
governos, que fazem de conta que não existimos, se 
vejam obrigados a dialogar conosco? Acreditamos 
que sim e que é esse momento que devemos debater 
utilizar essa possibilidade tática. 

O governo Leite e os novos desafios da luta
O novo governo do estado do Rio Grande do Sul 
é a continuidade do governo anterior, porém com 
mais força e requintes de crueldade. Iniciou seus 
ataques pelo setor mais frágil de nossa categoria, 
demitindo trabalhadores em licença saúde. Já tem 
as condições de tocar as privatizações que o gringo 

não conseguiu fazer e cá estamos nós com salários 
atrasados e congelados, todos os meses, desde o 
início desse governo. 
Tivemos um movimento muito forte de resistência 
e de unidade de todas as categorias em 2015, que 
foi vergonhosamente traído pelos dirigentes do 
Movimento Unificado dos Servidores, no nosso caso, 
enterrado com chave de ouro na assembleia do Pepsi 
On Stage. Depois de 2015 levantamos novamente e 
fizemos muitas ações, inclusive radicalizadas, mas 
nunca mais com a mesma força e a mesma unidade 
com outras categorias. 
Para enfrentar o governo será necessário 
muita unidade com outros servidores do RS e 
principalmente dentro da nossa categoria, mas 
parece que o governador já sabe como nos dividir, 
e não foi a toa que seu primeiro ataque foi mirando 
os contratados. 

A desvalorização do professor e o enaltecimento 
da repressão
Entendemos que um dos objetivos dos novos 
governos é quebrar a resistência dos trabalhadores 
para lhes impor maior exploração. No Brasil os 
maiores sindicatos e também os mais ativos nos 
últimos anos são sindicatos de educadores. No RS, 
o CPERS é, sem dúvida, o sindicato de maior peso. 
Também por isso os ataques cada vez maiores que 
nos jogam na miséria ao mesmo tempo que detona 
nossa organização sindical.  Atualmente temos 
cinco regimes diferentes de trabalho: nomeação, 
convocação aberta, convocação fechada, contrato 
aberto e contrato fechado. A tendência é que os 
contratos e convocações passem a ser todos fechados 
e com uma categoria de temporários a organização 
sindical é muito mais difícil.
Na história do magistério “contrato emergencial” 
foi utilizado como uma forma de ingresso dos 
agentes da ditadura nas escolas. Convivemos com 
militares e outros elementos estranhos naquele 
período, colocados lá pela ditadura e, no período 
da redemocratização, com os QI (quem indica) dos 
favores políticos. Hoje o “contrato emergencial” é 
a mesma coisa que na ditadura? Acreditamos que 
não! A história de nossa categoria foi mudando e 
hoje o contrato é utilizado como ação política de 
precarização da educação e divisão da categoria. 
Para piorar nossa situação os “agentes externos” 
começam a voltar no cenário nacional. O “notório 
saber” que possibilita qualquer um dar aula no lugar 
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de um educador e a emenda à constituição, que 
autoriza policial a dar aula, trazem de volta, de outra 
forma, os agentes da ditadura, aqueles que querem 
acabar com acesso da população ao conhecimento 
científico. 
Em pouco tempo conviveremos nos corredores 
das escolas com “vigias”, agentes externos, alheios 
à educação, que tomarão o lugar de educadores, os 
educadores contratados. No momento que o governo 
tenta tornar a maioria da categoria em precarizados 
com contratos temporários fechados, nós temos que 
exigir os mesmos direitos para todos que executam 
o mesmo trabalho e que tem formação pedagógica. 
O CPERS, a direção atual e as anteriores, permitiram 
que, após a constituição de 88, os governos 
continuassem a fazer contratações emergenciais. 
Praticamente todos os anos abrem contratações 
enquanto o último concurso foi em 2013, e não há 
nenhuma ação sindical contrária às contratações 
temporárias e exigindo concurso. É preciso efetivar 
todos os educadores contratados e impedir que se 
abra novas contratações na categoria do magistério. 
Não permitir mais que se abram “contratos 
temporários” e que o ingresso no magistério seja 
exclusivamente por concurso público.
 Efetivar os contratados é garantir que os alunos 
sejam atendidos por educadores, é acabar com a 
injustiça daqueles que passaram em concursos e 
assumiram suas vagas como contratados, é acabar 
com a divisão, cada vez mais forte na nossa categoria 
e fazer com que nossas lutas por conquistas e por 
manutenção de direitos, como o plano de carreira, 
sejam uma luta de toda a categoria e não apenas de 
alguns.

O CPERS e os seus rumos!
O governo desrespeitou a gestão democrática 
quando impôs um calendário que proibia a utilização 
de sábados com atividades letivas – engessando a 
luta. Mexeu no quadro de professores quando o 
ano letivo já estava em andamento, obrigando que 
contratados lecionassem apenas a disciplina de 
ingresso, desconsiderando o tempo de contrato e o 
investimento que muitos professores fizeram para 
estarem na disciplina que lecionavam, levando a 
demissões de colegas e deixando muitos alunos sem 
professores. Tirou professores de bibliotecas e as 
deixou fechadas. Impôs novos critérios para o cargo 
de supervisão, exigindo além de formação, o tempo 
de dez anos de nomeação no estado, ainda que a 

escola esteja sem esse profissional. 
Diante desse cenário de claro projeto de desmonte da 
escola pública, é preciso que o sindicato reaja de forma 
urgente, pois o governo tem priorizado engessar as 
mobilizações, quando divide a categoria e torna as 
recuperações de paralisações uma problemática com 
sábados proibidos. É preciso que o sindicato priorize 
uma reação mais dura. Não podemos esperar por 
novas eleições. O CPERS precisa assumir de forma 
mais radical seu papel de instrumento de luta dos 
trabalhadores e trabalhadoras.
Em um momento tão difícil para a luta dos educadores 
o nosso sindicato, por meio de sua direção, assume um 
tom de conciliação, deixa-se enrolar pelos governos, 
finge que acredita nas promessas feitas para deixar 
de mobilizar a categoria para ação direta. Apostando 
neste “diálogo” estamos acumulando derrotas e 
frustrações, nossa categoria está desunida e muitos 
adoecendo.  Essa estratégia de desgaste dos governos 
visando que candidatos da esquerda possam chegar ao 
poder no estado e a partir daí, avançarmos em nossas 
pautas, se mostrou profundamente equivocada. 
Precisamos construir alternativas para tornar 
nossas instâncias mais democráticas e mais ligadas 
efetivamente à base da categoria. Porque é a luta 
direta dos trabalhadores que pode barrar os governos 
e promover qualquer transformação na nossa 
sociedade. Apostar na mobilização e na unidade dos 
educadores, não temer assembleias, a base precisa de 
espaços para ser ouvida e tomar decisões. A ideia de 
que assembleias servem apenas para decisão de greve 
e fim de greve será desconstruída quando tivermos 
uma cultura de assembleia com debates de planos e 
de estratégias.
Sugerimos abrir o debate sobre uma reforma 
estatutária que coloque em voga a proporcionalidade 
na direção do nosso sindicato, tornando suas 
instâncias mais democráticas. Sugerimos também, 
nesta reforma estatutária, o revezamento de mandatos 
dentro das chapas eleitas. O CPERS precisa construir 
mais sindicalistas experientes na base da categoria e 
romper a tradição de uma figura central por corrente, 
que quase sempre responde pelos interesses de suas 
correntes e não da base. 
Não acreditamos que alguns líderes habilidosos 
ou alguns candidatos ou deputados no parlamento 
possam resolver as demandas da classe trabalhadora. 
Isso somente poderá ser feito por ela mesma.

É nós por nós!
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Bloco de Lutas pela Educação Pública

Elaboração e redação da tese: Sylvia Ehlers - 39º 
núcleo, Marly Cambraia - 39º núcleo, Cristiane 
Barcellos - 39º núcleo, Fábio André Pereira - 39º 
núcleo, Rafael Claros - 38º núcleo, Ethon Fonseca 
- 38º núcleo, Gilma Soares - 38º núcleo, Solange 
Dornelles – 39º núcleo, Ricardo Pereira Pinto – 39º 
núcleo, Ghisiane Vargas - 38° núcleo, Diorge Vieira 
Rosa – 2º núcleo, José Luis Morais 39º núcleo, 
Acreano L B Meneghello – 39º núcleo, Alexandre 
Costa - 39º núcleo.
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Em defesa dos trabalhadores, da educação e da democracia!
Lava Jato é fraude! Lula Livre já! Pelo fim do governo Bolsonaro!

TESE 17

Conjuntura Internacional

A marcha à desagragação do mercado mundial, 
a possibilidade de crise financeira e o risco 
de levante das massas aterrorizam os círculos 
dirigentes do imperialismo. A crise se concentra 
nos Estados Unidos, imperialismo mais poderoso, 
que desenvolve – com a cobertura do slogan “A 
América primeiro” - uma ofensiva com Trump em 
todos os quadrantes, inclusive contra os seus aliados 
europeus, para preservar as posições do capital 
estadunidense.

É esta situação da marcha à desagragação do 
mercado mundial, de crise do capital financeiro, que 
explica a ofensiva desencadeada pelo imperialismo 
dos EUA em sua guerra comercial contra a China.

Esta crise mundial tem reflexos na Europa, que vê 
a rejeição dos povos aos regimes e às instituições 
européias exprimir-se das formas mais variadas. A 
profundidade do movimento dos coletes amarelos 
na França, que expressa esse desenvolvimento 
não é um problema francês. Os povos, em toda 
Europa, não podem mais suportar estes regimes, e 
manifestam isso de forma cada vez mais clara. Todos 
os governos europeus, e a própria União Europeia, 
estão em crise.

Uma nova situação, sobre as ruínas das relações 
estabelecidas a partir de 1945, está emergindo em 
um contexto caótico, contraditório e complexo. 
A mobilização do povo argelino, por exemplo, 
sublinha, mais uma vez, o tumulto mundial que 
percorre atualmente e coloca em questão tudo o que 
foi estabelecido no momento das independências 
nacionais dos povos oprimidos.

Esta mobilização do povo argelino é uma expressão 
da situação mundial, uma advertência. Ela indica 
que os trabalhadores e os povos não podem mais 
suportar o sistema capitalista. Ela destaca também 

o lugar da independência de classe como fator para 
organizar a mobilização dos povos para acabar com 
este sistema.

Não à ingerência dos EUA na América Latina!  
Tirem as mãos da Venezuela!

Depois do golpe de 2016 e a instauração, com 
Bolsonaro, de um regime de tipo bonapartista 
jurídico-militar no Brasil a ofensiva contra a 
América Latina agora se concentra na tentativa de 
derrubar pela força o governo da Venezuela.

Qualquer que seja a opinião que se tenha sobre o 
governo Maduro, não podemos aceitar que os Estados 
Unidos transformem a América Latina numa terra 
arrasada, como já fizeram no Iraque, Líbia, Síria... 
Os EUA usam o pretexto das “razões humanitárias” 
para se apoderar diretamente de recursos naturais 
- em particular o petróleo - e colocar sob seu 
controle novos territórios e mercados. Mas quem 
vai sofrer com a desestabilização da Venezuela e da 
região serão os trabalhadores e os povos da própria 
Venezuela e dos países vizinhos.

Repudiamos toda e qualquer ingerência e intervenção 
na Venezuela. Em defesa da soberania nacional. 
Pelo respeito às decisões soberanas, adotadas 
democraticamente, pelo povo venezuelano.

Conjuntura Nacional

As eleições presidenciais de 2018, com a vitória 
eleitoral em 2º turno do candidato de extrema-
direita Jair Bolsonaro (39% do eleitorado e 55% dos 
votos válidos), trazem sérias ameaças à democracia 
e aos direitos conquistados com muita luta da classe 
trabalhadora. Elas se deram em meio ao golpe 
travestido de impeachment em 2016 e impedimento 
da participação da principal liderança popular 
da nação, o ex-presidente Lula, preso político 
condenado sem provas.
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Pesa sobre o pleito sérios indícios de manipulação 
e fraude, caixa 2, impulsionamento financiado 
por empresários de notícias falsas via WhapsApp, 
empresários coagindo trabalhadores e trabalhadoras, 
um atentado mal explicado ao candidato extremista, 
tudo com a conivência dos poderes, particularmente 
do Judiciário (Tribunal Superior Eleitoral e Supremo 
Tribunal Federal), em mais um ato de cumplicidade 
com as forças reacionárias cujos interesses em 
última instância preservam.
 
O desemprego bate recordes. Cresce a informalidade 
e a precarização, com a queda do poder aquisitivo. 
Depois de alguns anos de degradação da situação 
econômica, política e social, que já beira o desespero 
em diversos setores, e, principalmente, após 6 
meses desse governo antipopular e antinacional de 
Bolsonaro, que aponta no rumo de uma convulsão 
social, em prazos e ritmos que não prevemos. Tudo 
isso, aprofunda o estado de exceção aberto há três 
anos pelo golpe parlamentar do impeachment dado 
pelos segmentos jurídico e militar das instituições 
de Estado – que mantém Lula preso em Curitiba -, 
com apoio midiático e empresarial.

Por outro lado, ocorreram extraordinárias 
manifestações em centenas de cidades, nas quais o 
CPERS, a CNTE e as Centrais se engajaram, desde a 
paralisação nacional em 15 de maio contra os cortes 
na educação pública, até os atos na jornada do dia 
30 de maio, e, sobretudo, a greve geral de dezenas de 
milhões contra a reforma da Previdência no dia 14 
de junho, que agora exige organizar a continuidade 
da luta contra a PEC 06/19 no segundo turno e no 
Senado que destrói direitos previdenciários.

Todas essas mobilizações revelam a disposição de 
luta e resistência popular para virar o jogo.

É central a luta contra o governo Bolsonaro, em 
defesa dos direitos e da democracia no país, que se 
concentra na exigência da imediata e incondicional 
libertação de Lula, com a anulação das condenações 
e a responsabilização dos atropelos jurídicos 
cometidos pela Operação Lava-jato sob o comando 
do ex-juiz Moro e seus asseclas no Ministério 
Público e na Polícia Federal – agora escancarados 
pelas revelações do The Intercept.

Esse é um governo autoritário, que tenta amputar 

os sindicatos e criminalizar o movimento popular, 
mas é frágil pela origem na fraude – com o “law 
fare” para a prévia prisão de Lula e depois as “fake 
news” -, e pela sua coalizão improvisada. Hoje, ele 
tenta forjar um movimento de rua para sustentar 
seu discurso para quebrar as organizações de classe 
que estão de pé.

Na luta contra esse governo, não cabem depositar 
ilusões na cúpula militar, selecionada no bojo da 
equivocada ocupação militar do Haiti (Minustah), 
e reforçada por várias operações de GLO (“Garantia 
de lei e ordem”), onde agem internamente com os 
mesmos métodos genocidas das PMs contra negros 
e pobres. Temos clareza que um impeachment para 
alçar o vice Mourão continuaria a ser aplicado o 
mesmo programa, resultando na mesma crise para 
o povo.

Para sair da crise é preciso um outro governo: um 
governo democrático e popular, com Lula Livre, 
um governo que restabeleça os programas sociais 
ameaçados, que retome a demarcação das terras 
indígenas e defenda a Amazônia. Um governo que 
também revogue a reforma trabalhista, o teto de 
gastos (EC 95), a DRU (Desvinculação das Receitas 
da União) e todos os decretos anti-povo de Temer e 
Bolsonaro.

Para avançar várias destas medidas e as reformas 
necessárias para um desenvolvimento soberano, 
como a agrária, da mídia, jurídica, tributária, e, 
inclusive, militar, se exige uma profunda reforma 
política do Estado que mude radicalmente as 
atuais instituições cúmplices do golpe, que são um 
entrave. O meio democrático de fazê-lo é através 
da convocação de uma Assembléia Constituinte 
Soberana, com a força e a legitimidade de um novo 
governo e com Lula Livre. A experiência mostra 
que pela conciliação não se avança, e que adiar as 
reformas populares necessárias acaba dando tempo 
ao inimigo.

Conjuntura Estadual

A política de Sartori, agora com Leite

A política do Governo Leite (PSDB) segue o mesmo 
projeto do Governo José Ivo Sartori (MDB), ou seja, 
desmonte da Escola Pública, ataque aos direitos 
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dos(as) Educadores(as), parcelamento, atraso e 
congelamento de salários. Os mesmos partidos que 
estavam juntos no Governo anterior, embarcaram no 
atual governo para seguir a destruição dos serviços 
públicos. Privatizações e entrega das principais 
empresas públicas é o que oferece Eduardo Leite 
para sanar as dívidas do Estado – este mesmo filme 
vimos no Governo Brito. Não propõe acabar com 
a sonegação, isenções fiscais, contrabando etc. para 
sanar as finanças do Estado; põe a conta no colo do 
servidor público e na classe trabalhadora. 

Os serviços públicos cada vez mais precarizados

Assistimos diariamente a degradação e a situação de 
miséria a que os servidores públicos estão expostos, 
com as políticas deste Governo, que segue a mesma 
lógica do Governo anterior. Na Segurança Pública 
vê-se os servidores expostos à situação de risco de 
vida, com mortes em ações de trabalho, falta de 
infra estrutura e investimentos, onde tornou-se 
constante, por exemplo, o aprisionamento de presos 
em viaturas ou locais inadequados. 

Leite apoia a Reforma da Previdência de Bolsonaro 

Eduardo Leite apoia a reforma da previdência 
proposta dor Bolsonaro, para atacar e retirar mais 
ainda os direitos conquistados com muitas lutas 
pelo magistério. As ações descabidas iniciaram já no 
início do ano, e a cada momento, percebe-se que a 
intenção é acabar com a Educação, e paulatinamente, 
terceirizar e acabar com a Escola Pública, jogando os 
filhos dos trabalhadores para as escolas particulares 
– para quem pode pagar – ou jovens abandonando 
os estudos.

Demissões de contratados e terceirização 

Na série de ataques mais recentes do Governo 
Estadual, está a demissão de Servidores Contratados 
após 15 dias de laudo por motivo de doenças.  Eis 
a face deste governo privatista e desumano, além de 
demitir colegas nesta situação, não realiza concursos 
para suprir a falta de profissionais nos setores e em 
sala de aula. 

Unidade na luta contra os ataques de Leite e Bolsonaro

A luta contra o governo Leite e Bolsonaro é a 

unidade de toda comunidade escolar, movimentos 
sociais e populares, sindicatos e partidos operários.  
As paralisações e greves nacionais mostraram que 
a classe trabalhadora não irá aceitar a retirada dos 
serviços públicos de qualidade e a perda de direitos. 
Nos comitês organizados pelas cidades do Estado, 
deve-se esta unidade de trabalhadores e estudantes 
para o enfrentamento necessário contra Leite e 
Bolsonaro.

Balanço 

O CPERS/Sindicato cumpriu seu papel nas lutas e 
na resistência à ofensiva sobre os direitos. Esteve 
na vanguarda das lutas que visaram combater as 
Contrarreforma Trabalhista e a Previdenciária e, 
sobretudo, enfrentou o governo Sartori. 

A presença constante nas terças-feiras e a pressão 
nos deputados foi essencial para impedir o antigo 
governo estadual de avançar ainda mais no desmonte 
da escola pública e dos serviços, nas privatizações 
e no ataque a nossa carreira. Apesar dos atrasos e 
do congelamento salarial, a forma como fizemos o 
embate não permitiu o fim de alguns direitos, como 
o difícil acesso, nem a entrega das escolas as PPP ou 
terceirizações no quadro dos educadores. 

O ápice dos enfrentamentos encabeçados por nossa 
organização sindical, sem dúvidas, foi a greve de 
2017. Ao longo desse movimento tivemos nossos 
êxitos e reveses e diversas lições pudemos tirar 
para nossas lutas futuras, que serão ainda mais 
árduas. Há a compreensão de que não ter saído da 
greve no momento certo enfraqueceu a categoria e 
a fez amargurar uma sensação de derrota, que não 
explica o que aconteceu, pois mesmo não havendo 
conquistas, sobretudo no que diz respeito a salário. 
Foi um movimento de resistência e que conteve 
ataque mais severos que estavam sendo gestados, 
além de enfraquecer decisivamente a base do governo 
Sartori. 

No entanto, mesmo entendendo que o CPERS está 
cumprindo seu papel histórico dentro do contexto 
das lutas da classe trabalhadora no Brasil, entende-se 
que avanços dentro da nossa organização sindical são 
necessários. Mesmo se tratando do segundo maior 
sindicato da América Latina, é condição para nosso 
êxito nas lutas futuras ampliarmos nossa intervenção 
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na base da categoria e fazer a discussão política 
de forma mais efetiva no chão da escola com as 
demais trabalhadoras e trabalhadores em educação. 
É necessário engajarmos nossos colegas mais 
efetivamente na luta em defesa da escola pública, 
dos direitos e dos trabalhadores no âmbito geral 
dos seus anseios, objetivo esse que só atingiremos se 
conseguirmos cumprir tal tarefa. 

Nos últimos movimentos da categoria evidenciou-
se que os educadores não podem promover suas 
lutas de maneira isolada. A defesa da educação 
pública e de qualidade, da democracia e dos direitos 
são pautas que transpassam o conjunto da classe e 
deve ser feira ao lado dos estudantes, dos demais 
sindicatos da classe trabalhadora e das comunidades 
escolares. Apenas na sua unidade na luta teremos 
êxitos nos enfrentamentos que virão.  

As duas greves gerais (abril de 2017 e junho de 2019) 
nos deram uma amostra que somente a unidade 
da classe trabalhadora poderá atingir vitórias 
significativas e do papel que nós, educadores, 
ocupamos nesse contexto, como promovedores do 
diálogo. Por mais que esses movimentos não tenham 
conseguido o êxito imediato em conter o ataque aos 
direitos que estavam em jogo, foram exitosos em 
mostrar ao conjunto da classe o caminho que deve 
ser seguido nos futuros embates.

Nesse congresso temos a tarefa de rever diversos 
pontos que possibilitem ao CPERS/Sindicato 
contribuir para o avanço das lutas dos educadores. 
Aqui desejamos destacar dois desses aspectos, os 
quais consideramos essenciais: a) o fortalecimento 
da organização da base da categoria e dos seus 
espaços de representatividade, b) rever a posição 
isolacionista que por vezes esse sindicato assumiu, 
sobretudo o que diz respeito a não estar filiado a 
nenhuma central sindical. 

Mesmo sendo um sindicato com mais de 80 mil 
sócios, percebemos algumas dificuldades na 
mobilização da base da categoria e na quantidade 
de jovens professores que ainda não estão 
sindicalizados. Para que essas duas coisas possam 
ser concretizadas, é necessário que o CPERS se 
faça presente no cotidiano de cada educadora e 
educador. Por isso a eleição dos representantes por 
escola é fundamental, pois esse fará o intermédio 

entre a base e as direções. Recentemente foi lançada 
uma cartilha orientando as atribuições e como são 
eleitas essas representações. Além disso, precisamos 
intensificar a campanha de filiações.  

Nas lutas nacionais pesou o fato de não estarmos 
filiados a nenhuma central sindical, o que fada o 
CPERS a uma posição de isolamento com relação 
as demais instâncias organizadoras da classe no 
Brasil. Um Sindicado como o CPERS, tendo mais 
que 80 mil sócios não pode ficar de fora se uma 
central, pois isto, além de enfraquecer a luta destas 
demandas nacionais dentro do sindicato, também 
fragiliza organização dos trabalhadores como um 
todo.

Plano de Lutas

- Contra a PEC 06/2019! 
- Em defesa do Plano de Carreira!
- Reposição emergencial já!
- Em defesa e cumprimento da Lei do Piso 
Nacional!
- Em defesa dos Planos de Carreira das professoras 
(es) e funcionárias(os)!
- Em defesa do concurso público!
- Pelo aumento e regularidade no repasse de 
recurso às escolas!
- Em defesa do IPE Público e pela ampliação da sua 
rede de serviços!
-  Abaixo a renegociação da dívida do Estado com 
a União!
- Contra as Privatizações!
- Não às terceirizações nas escolas!
- Lutar contra a militarização das escolas estaduais!
- Resistir à Reforma do Ensino Médio!
- Defender o pré-sal!
- Em defesa da unidade do Cpers-Sindicato e da 
Classe Trabalhadora! Abrir discussão na base da 
categoria a filiação a uma Central Sindical!
- Defesa da Democracia e dos direitos! Lula Livre!

Assinam:
Cássio Ritter – Direção Central
Luiz Henrique Becker – Diretor Geral do 14º Núcleo 
de São Leopoldo
Gerson Luis Johann – Diretor Geral do 8º Núcleo 
de Estrela.
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EDUCADORAS QUE BATALHAM POR EDUCAÇÃO, EMPREGO 
E PREVIDÊNCIA!

Tese do ALICERCE EDUCAÇÃO – oposição à direção do CPERS
CHEGA DE SUFOCO! NOSSOS DIREITOS JÁ!

“Contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres.
Não se deixe cooptar. Não se deixe esmagar. Lutar sempre.” (Florestan Fernandes)

TESE 18

Vivemos uma das maiores e mais profundas crises 
de nossa história, estamos em meio a um momento 
histórico sombrio do país. Após ser implementado 
o ajuste fiscal, ser aprovada a lei da terceirização 
irrestrita, a PEC de congelamento dos gastos 
públicos por 20 anos e a Reforma Trabalhista, 
colocadas pelos governos como forma de sair da 
crise (na perspectiva dos grandes ricos, corruptos e 
poderosos), vemos o país afundar cada vez mais. A 
crise não se apresenta somente no campo econômico, 
mas também na esfera política, social, e ambiental. O 
golpe de 2016, a implantação das políticas de ajustes 
e de contrarreformas, a crise de representação e a 
ascensão de governos populistas de direita avançam 
como tentativas frustradas de resolução da crise 
pelo alto, e que, absolutamente, não representa a 
solução definitiva para os problemas dos de baixo, 
de quem vive do trabalho.
O Brasil tem hoje mais de 13 milhões de 
desempregados e  14 milhões de trabalhadores 
subutilizados. Entre os empregados, 43% estão na 
informalidade, ou seja, sem direito algum. Na faixa 
etária dos 18 aos 24 anos, o índice de informalidade 
atinge os 38% e o de desemprego, 28%. 
Com votações extremamente favoráveis no 
Congresso, Bolsonaro está conseguindo aprovar 
a Reforma da Previdência, que irá atingir ainda 
mais as mulheres, considerando os danos que estas 
sofrem causados pela sobrecarga do trabalho, já que, 
além de trabalharem fora,  também cuidam da casa 
e  dos familiares dependentes, independentemente 
do arranjo familiar.Dessa forma,  trabalham, em 
média, 7,5 horas a mais que homens por semana. Às 
educadoras que fazem isso – e ainda dedicam suas 
horas às escolas – o governo quer impor aumento 
na idade de aposentadoria, a redução de salário e a 
perda de outros direitos. Por aqui, Eduardo Leite, 

na mesma linha, pretende ampliar a contribuição 
previdenciária para 22% já no segundo semestre 
deste ano. 
Além do fim da já escassa solidariedade social – 
expressa pela seguridade social, pela assistência 
social, pelos direitos a trabalhadores adoecidos 
em decorrência do trabalho e pela aposentadoria 
por invalidez – e do desmantelamento de qualquer 
arcabouço jurídico de proteção do trabalho, o 
governo revitaliza temas como a legitimação do 
trabalho infantil, enquanto também libera o porte 
de armas como forma de legitimar o esvaziamento 
do papel do Estado em promover segurança pública, 
aprofundando a questão racial, a segregação e o 
encarceramento em massa da juventude de periferia 
e negra.
Somos o quinto país do mundo que mais mata por 
feminicídio, e os números de casos só aumentam. 
Duas a cada três vítimas de feminicídio foram 
mortas dentro de casa. Na contramão de encarar 
essa grave situação, Bolsonaro liberou o porte de 
armas. 
E à sua lista de absurdo agora acrescenta este: nega 
os 5,2 milhões de brasileiros que passam fome. 
Além disso, libera número alarmante de agrotóxicos 
– inclusive alguns proibidos em países da Europa e 
nos EUA – que, há tempos, vêm colocando o câncer 
como a doença do século. Na mesma linha, avançam 
projetos para o esgotamento dos nossos recursos, 
tais como o da Mina Guaíba – aproximando-nos 
ainda mais do risco de tragédias como Mariana 
e Brumadinho – além da liberação da caça e da 
entrega de parques e áreas naturais, avanço no 
desmatamento…
Enfim, acumulam-se, em uma longa lista, muitas 
outras “aberrações” que reafirmam a BARBÁRIE 
cotidiana que vivemos e a IMPOSSIBILIDADE DE 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

146 | CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS

REFORMARMOS UM SISTEMA que já se encontra 
em avançado estado de putrefação.
Contra isso estivemos nas ruas, construindo greves 
e mobilizações nos locais de trabalho e moradia. 
Em 2017, foram 40 milhões de trabalhadores de 
braços cruzados, na maior greve desde a década de 
90! Este ano começa com grandes lutas, apesar de 
projeções de fechamento de regime que se apontava 
após a eleição de Bolsonaro. Estivemos nas ruas no 
8M (Dia Internacional da Mulher), 14M (um ano do 
assassinato de Marielle e Anderson), 22M (contra a 
Reforma da Previdência), 1.º de maio, nos massivos 
15M e 30M (em defesa da educação pública e contra a 
Reforma da Previdência), na Greve Geral do 14J, e em 
tantas outras greves de categorias e lutas específicas.
Definitivamente, não estamos aceitando calados. 
A classe tem demonstrado disposição de LUTA e 
RESISTÊNCIA. Disposição que, se canalizada até as 
últimas consequências, pode definir os rumos do país. 
A projeção de fechamento do regime não deve ser 
descartada, mas não é unilateral: dependerá também 
do grau e intensidade com que responderemos aos 
ataques.
A verdade é que nossas lutas estão muito aquém do 
tamanho dos ataques e da capacidade com a qual 
nossos inimigos têm interpretado a crise política, 
intervindo nela sem nenhuma perspectiva de 
resgatar a conciliação de classes como resolução dos 
problemas do país. A burguesia nacional não possui 
nenhuma responsabilidade com um projeto de país 
solidário e independente, muito menos conciliador; 
para eles, tudo o que está aí é possibilidade de 
negócios! Precisamos reagir, tirando das derrotas 
os aprendizados necessários para a construção de 
um projeto dos que vivem do trabalho, sem ilusão 
com os grandes ricos e poderosos, acreditando na 
força do povo que batalha para solucionar os nossos 
problemas conjunturais e históricos!
Contribuem para o fortalecimento da direita os 
vacilos das maiores centrais sindicais do país, que 
insistem na resolução da crise pelo viés eleitoral, 
desmobilizando a classe e apostando todas as 
fichas na ideia de que basta apenas retornarem ao 
governo para barrar o desenvolvimento do golpe. 
Em 2017, depois da histórica greve geral do dia 28 
de abril, cancelaram a greve geral marcada para 30 
de junho, num momento em que o governo Temer 
sofria um desgaste por conta das denúncias da JBS. 
Quando estava fragilizado, CUT/CTB/Força Sindical 
cancelaram a greve e se reuniram com Rodrigo Maia! 

Justo no momento em que a população se colocava de 
forma massiva nas ruas, o protagonismo da população 
foi trocado pela negociação a portas fechadas! No 
final das contas, essas centrais sempre priorizam a 
negociação em detrimento da mobilização. Esse é 
um elemento importante no decorrer das nossas 
derrotas: negociações que, no atual estágio de ofensiva 
ultraneoliberal, têm servido como mecanismo 
para desgastar os governos de plantão, sem apostar 
na mobilização e na organização verdadeiras dos 
trabalhadores contra a política desses governos. 
Dizem: se somos derrotados na greve é porque 
radicalizamos nossas ações quando deveríamos 
recuar; se somos derrotados nas eleições é porque 
não sabemos votar. A culpa tem sido colocada sempre 
para os trabalhadores, sem as direções sindicais 
fazerem a autocrítica de seus recuos!

As lições das lutas e a construção de um projeto 
para a nossa classe
Precisamos TIRAR LIÇÕES DOS PROCESSOS DE 
LUTAS que travamos e do que construímos nos 
últimos anos. A conjuntura política, econômica, 
ambiental e social nos coloca a necessidade de realizar 
mudanças estruturais no país. Treze anos de governos 
do PT nos mostraram como o Projeto Democrático 
e Popular (PDP), assentado na conciliação de classe e 
no abandono do trabalho de base, não deu certo. No 
primeiro sopro, a direita arrancou todas as conquistas 
dos trabalhadores.
Os governos do PT não fizeram nenhuma mudança 
estrutural no país. A aparente mudança no padrão de 
vida foi com base no estímulo ao consumo, através 
da ampliação de linhas de crédito – que endividaram 
mais de 60% das famílias brasileiras – e do trabalho 
precário – 95% dos postos de trabalho criados nos 
governos petistas recebiam até 1,5 salário mínimo. 
Em vez de ampliar os direitos sociais, a economia 
do país foi colocada cada vez mais dependente 
do capital internacional, baseada na venda de 
commodities e produtos primários, aprofundando 
a desindustrialização do país, que tem contribuído 
para a perda da capacidade de tomada de decisões 
frente ao mercado internacional. Se desconcentrou 
renda (combinação de redistribuição, crescimento 
econômico e formalização do trabalho), tirando das 
classes médias e dando aos pobres, mas sem mexer 
nas grandes fortunas, ao passo que se precarizavam 
e mercadorizavam os serviços públicos de saúde, 
educação, previdência, contribuindo para a repulsa da 
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classe média e para o fortalecimento do antipetismo, 
que, na realidade é um sentimento de antiesquerda. 
Todas essas foram opções políticas que caminharam 
no sentido de conciliar o interesse da elite e da 
classe trabalhadora, e não de resolver os problemas 
históricos da classe trabalhadora brasileira. Basta ver 
que nunca os banqueiros lucraram tanto, quanto nos 
anos do PT.
Junho de 2013 foi o maior movimento de massas 
da história brasileira recente, o qual mostrou que o 
nosso povo tem muita disposição para a luta e que 
É POSSÍVEL CONSTRUIR UMA REVOLUÇÃO. 
Cansado da política representativa e da corrupção 
escancarada com a Copa sem direitos, o povo foi para 
a rua revoltado com toda injustiça e desigualdade que 
nos assola, mas sem saber muito bem que caminho 
percorrer. Sem um projeto que atenda às demandas 
da população, a direita canaliza o sentimento 
antissistêmico que vem das ruas. Bolsonaro surfa no 
sentimento do “ninguém me representa” e consegue 
se colocar como o candidato que fará diferença no 
país. E está fazendo, mas na perspectiva da elite, do 
aprofundamento da desigualdade característica do 
Brasil.
É urgente a construção de um novo PROJETO 
DE PAÍS a partir da nossa perspectiva, com 
INDEPENDÊNCIA DE CLASSE e que se sustente 
na FORÇA DO POVO BRASILEIRO. Não há espaço 
para conquistas dos trabalhadores dentro do jogo 
das elites subservientes ao capital internacional. Não 
acreditamos que a via eleitoral será o caminho para 
a mudança estrutural necessária no nosso país. O 
campo eleitoral é dominado e comandado pela elite 
que nos massacra, no entanto é possível explorar 
essa via, não na perspectiva de mudar o sistema 
por dentro da institucionalidade, de substituir pelo 
protagonismo das pessoas na luta, mas, sim, como 
MECANISMO DE MOBILIZAR PESSOAS A LUTAR 
PELOS SEUS DIREITOS. Viemos construindo uma 
interessante experiência através de um mandato a 
serviço do povo que batalha, que aposta na força e 
mobilização do povo, por meio da vereança da nossa 
colega – professora da rede estadual – Karen Santos, 
representatividade para alavancar as lutas, e não para 
lutar substituindo as pessoas.
Nossa maior arma é a mobilização e o povo nas ruas. 
Luta! Somos um povo marcado pela necessidade 
de resistir. É assim que construímos nossa história. 
A Mangueira expôs ao mundo, por meio do seu 
samba-enredo do último carnaval, um importante 

resgate da nossa história de lutas. “A história que a 
história não conta” mais do que nunca precisa ser 
resgatada e aliada às novas experiências. É preciso 
aprender com os acúmulos deixados pelas greves 
gerais, as ocupações de cursos e escolas, a campanha 
vira-voto e todas as experiências de lutas que vêm 
sendo construídas na perspectiva de conversar sobre 
política e mobilizar pessoas.
É urgente rompermos o círculo de ativistas e nos 
propormos a CONVERSAR SOBRE POLÍTICA 
cotidiana com a população. As pessoas buscam 
saídas para os seus problemas, e os setores que estão 
se dispondo a conversar e disputar saídas são o 
campo mais reacionário da política, como as Igrejas, 
fundamentais na eleição de Bolsonaro.
É um período difícil, de duras derrotas para a classe 
trabalhadora, mas é preciso reorganizar por baixo 
a construção do contra-ataque. Resistir e construir 
uma saída para a crise a partir da nossa perspectiva, 
de quem depende do trabalho para viver. Tirar 
Bolsonaro é fundamental, mas não é garantia de 
resolução dos problemas mais urgentes do nosso 
povo, ainda mais considerando as características da 
formação social brasileira – seu passado colonial, 
racismo estrutural e projeto de país como uma 
megafeitoria moderna. O desinvestimento e a 
desindustrialização crescentes no país são um sinal 
disto: temos uma economia baseada em prestação de 
serviços. Precisamos ter um plano de ação concreto, 
de medidas emergenciais para sair da crise na 
perspectiva de quem trabalha, ou a crise e a extinção 
de direitos seguirão como argumentos dos poderosos 
contra a nossa falta de projeto próprio.
Várias ações a se fazer: resgatar acúmulos como 
a exigência de uma AUDITORIA DA DÍVIDA 
PÚBLICA, que é para onde escorre quase metade 
da riqueza do país; pensar um plano emergencial de 
CRIAÇÃO DE EMPREGOS; reivindicar a taxação 
das grandes fortunas; resolver os problemas de 
saneamento básico, do caos urbano das grandes 
cidades totalmente à mercê da especulação 
imobiliária, da ausência de espaços públicos para 
a juventude.   Os trabalhadores devem se socializar 
e se apropriar das cidades, mas não sob o viés 
mercadológico. Há a necessidade de alimentar o 
nosso povo sem ter que recorrer ao envenenamento 
em massa da população; urge a CONSERVAÇÃO 
E A AMPLIAÇÃO DE NOSSOS RECURSOS 
NATURAIS, tidos como “renováveis”, sendo, na 
verdade, finitos e em amplo processo de extinção...
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SINDICAL – POR UM CPERS A SERVIÇO DA 
LUTA!

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais,
humanamente diferentes e totalmente livres.”  

(Rosa Luxemburgo)

O sindicato é uma frente única dos trabalhadores 
contra o capital, ele deve representar e organizar o 
conjunto, e não apenas uma parcela da categoria. 
Essa entidade reafirma a oposição entre o capital 
e o trabalho, possibilitando o desenvolvimento de 
uma consciência coletiva, de grupo, que possibilita 
a formação de uma consciência de classe. Sendo 
um espaço que prepara as lutas do dia a dia, as 
campanhas salariais, as lutas em conjunto com 
outros setores da classe, permite que trabalhadoras 
e trabalhadores se vejam como iguais e vivam seus 
primeiros enfrentamentos com os detentores do 
poder.

Estratégia de formação política permanente e 
renovação das direções sindicais
Cada vez mais, necessitamos de uma verdadeira 
REINVENÇÃO DO SINDICALISMO. Para isso, 
é urgente uma estratégia de formação política 
permanente com vistas, entre outras questões, à 
renovação das direções sindicais. Nesse sentido, 
é necessário pensar, inclusive, na participação das 
mulheres, negras e negros, lgbts, funcionários e 
outros setores oprimidos que compõem a categoria. 
É evidente a obstrução – decorrente das relações 
mais gerais na sociedade – das posições desses 
grupos nos espaços e instâncias sindicais. Há 
escolas e locais em que as mulheres representantes 
são minoria, mesmo compondo em média mais de 
80% da categoria (chegando a ser mais de 90% no 
ensino fundamental), Mulheres estas que enfrentam 
múltiplas jornadas de trabalho, machismo, assédio 
moral e sexual, o cuidado dos filhos e outras desafios. 
Queremos um perfil de participação sindical que 
contemple amplos setores da categoria – a complexa 
política sindical deve ser construída pelas pessoas e 
ideias simples, do “chão da escola”, sob pena de não 
expressar um projeto coletivo para as mudanças 
estruturais necessárias ao enfrentamento da crise.
Em nossas lutas, construímos processos políticos 
vivos e criativos de resistência cotidiana, tão 
diferentes do estéril ambiente das burocracias e 
dos “chefes” do movimento, os quais contaminam 

e desacreditam a política. Queremos ALICERÇAR 
OUTRO TIPO DE FAZER POLÍTICA,  esta como 
a única arma que temos para mudar as coisas. 
Desejamos resgatar a política como cotidiano, 
construída por pessoas simples, protagonistas de 
sua história. Nesse sentido, buscamos, a partir da 
atuação em nossos locais, contribuir no processo 
de reorganização da classe, o que perpassa por 
reconstruir um sujeito ativo nas lutas da educação, 
mas também nas lutas gerais junto a outras categorias, 
à juventude e aos setores precarizados, à margem 
da formalidade, tal como no atual enfrentamento à 
Reforma da Previdência. Queremos um movimento 
que construa verdadeiras trincheiras de resistência, 
denúncia e enfrentamento àqueles que querem 
condenar nosso futuro.
Precisamos de um movimento sindical que tenha 
raízes em cada local de trabalho, que busque 
relações com a comunidade e o diálogo com o 
conjunto da categoria – professores, funcionários, 
técnicos, nomeados, contratados (incluindo 
convocados) e terceirizados– que seja capaz de 
organizar a revolta da população a respeito dos 
ataques à escola pública e transformá-la em ação 
coletiva organizada na perspectiva de disputa dos 
rumos do estado e do país. Um movimento sindical 
que construa muito trabalho de base, cotidiano, em 
seus locais, mas que se abra a construir a luta em 
unidade com os trabalhadores, em especial com o 
que está em situação precária, com os contratados, 
com os trabalhadores informais que vivem no dia a 
dia o sufoco de trabalhos cada vez mais extenuantes, 
rotativos e mal pagos, a quem a Constituição de 1988 
sequer chegou e que, em sua maioria, são privados 
do direito à organização e mobilização política.
No que diz respeito aos agentes educacionais, 
funcionários(as) da manutenção, higienização, 
alimentação e administração, sabe-se que estão 
sobrecarregados(as), adoecendo em decorrência 
do trabalho e expostos(as) principalmente ao 
assédio moral por parte de direções que não os(as) 
respeitam. Esse adoecimento se dá devido ao baixo 
número de servidores diante das necessidades 
das escolas. Nossos(as) colegas de secretaria 
correm sério risco de diminuição de seus postos 
de trabalho devido ao programa “Minha Escola” 
do Governo Estadual, já que, com esse sistema,   
professores(as) terão de passar suas notas através 
de aplicativo de celular, podendo gerar desemprego 
em massa. Como sempre, funcionários(as) 
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contratados(as) serão os(as) mais afetados(as) 
num primeiro momento. A realidade para agentes 
educacionais é dura, necessitando que o sindicato 
se posicione. Em uma mesma escola, podem existir 
funcionários(as) nomeados(as), contratados(as) por 
tempo indeterminado, contratados(as) por tempo 
determinado e terceirizados(as). É preciso, diante 
dessa diversidade, um sindicato forte que atenda à 
necessidade de cada trabalhador(a) dentro da sua 
modalidade de contrato, seja ele(a) sindicalizado(a) 
ou não. 
O FORTALECIMENTO do sindicato está 
diretamente ligado ao PERTENCIMENTO 
de cada servidor(a) à categoria. É urgente um 
órgão dentro do sindicato de proteção às(aos) 
nossos(as) colegas funcionários(as). Além disso, são 
necessários processos de formação para esses(as) 
trabalhador(as), uma vez que o combate ao assédio 
está diretamente ligado à formação desses(as) 
profissionais.

É necessário se reinventar para resistir
O próximo período será ainda mais duro, e isso 
exigirá novos passos no que se refere à nossa 
capacidade de diálogo e organização. É o momento de 
colocar toda nossa força na reconstrução, começada 
pela base, no trabalho cotidiano permanente, que 
se expressa nas representações por escola e nas 
organizações por zonas, nos conselhos regionais 
e geral, nas atividades de formação pedagógica, 
nas ações de panfletagens e aulas públicas, nos 
diversos eventos promovidos em aliança entre as 
escolas e com as suas comunidades, nos debates 
políticos, nos encontros setoriais (aposentados, 
juventude, lgbts, funcionários, contratados, etc.), 
espaços de coletivização e tantas outras formas de 
construir política, abrangendo mais educadores   e 
fortalecendo os processos locais.
A tudo isso deve servir uma entidade sindical, que 
deve ter o papel de unir, impulsionar e levar adiante 
as diversas lutas sindicais que se espalham em 
todo o Estado e no país, de dar voz e vez a quem 
denuncia o descaso dos sucessivos governos, de 
ser força e encorajar o movimento a ir além. Isso 
passa pela construção da entidade a partir de baixo, 
Dos(as) educadores(as) e ativistas que estão nas 
bases das escolas e comunidades, aquelas que têm 
sido protagonistas de diversas lutas de resistência 
em cada local.
Um movimento sindical que se mantenha 

erguendo a bandeira histórica de luta em defesa 
da EDUCAÇÃO PÚBLICA E DE QUALIDADE, 
GRATUITA, LAICA E SOCIALMENTE 
REFERENCIADA na perspectiva dos trabalhadores 
e seus filhos – da creche à pós- graduação – e que 
se coloque ativamente contra as iniciativas dos 
governos de implantar uma política de privatização 
da educação em suas mais diversas formas.

Defender a democracia sindical: participação 
direta da categoria
É necessário defender a democracia interna das 
instituições não apenas na defesa da autonomia 
política, pedagógica, financeira e de gestão, mas 
também nas demais instâncias participativas 
(conselho escolar, CPM, grêmio estudantil, etc.) e no 
cotidiano das escolas como um todo, onde ocorrem 
o assédio moral, a criminalização de ativistas e de 
grevistas e de seus espaços de mobilização e vivência.
Nas lutas da categoria, não buscamos apenas a 
“vanguarda”, mas desejamos que o conjunto dos 
servidores participe. Em uma greve, NÃO NOS 
DIFERENCIAMOS ENTRE SINDICALIZADOS 
OU NÃO, nem faz diferença se o servidor é 
simpatizante do partido A ou B; o que queremos é 
que todos estejam juntos na defesa dos seus direitos.
Queremos um sindicato democrático que represente 
efetivamente o conjunto dos trabalhadores. Então, a 
direção deverá ser democrática e permitir que todas 
as forças políticas que atuam na categoria estejam 
representadas de acordo com sua real inserção. O 
que temos visto no CPERS é o cerceamento inclusive 
do direito das forças e da base de acompanharem 
suas instâncias, tais como o Conselho Geral e o 
Comando de Greve.
A democracia sindical não pode se resumir a três ou 
quatro falas para a “base” ou para a “oposição” nas 
assembleias. É necessário integrá-las efetivamente 
na construção da luta, ouvindo o contraditório. Isso 
é essencial, do contrário, não há democracia.

Comando de greve unitário construído pelos 
grevistas
Nos momentos de greve é necessária a construção de 
seu comando unitário, aberto a todos grevistas, que 
permita o mais amplo debate sobre o movimento e 
seja efetivamente o espaço de deliberação quando 
não há Assembleia Geral marcada. Os locais de 
trabalho, com suas organizações, poderão discutir e 
propor táticas de luta específicas, sempre respeitando 
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a decisão da maioria dos servidores. A instância 
máxima, nesses casos, é a Assembleia Geral e depois 
o Comando de Greve Unitário. A direção sindical 
eleita é executora das deliberações da categoria e 
não deve substituí-la. Porém, o que temos visto 
ultimamente é a inversão disso, já que, durante as 
greves, a base grevista tem pouco protagonismo na 
sua condução. Isso ficou evidente quando a direção 
sindical, em 2017, deixou a categoria à deriva, 
passando a responsabilidade das ações da greve 
(de 94 dias) para a base, sem um encadeamento e 
centralização das ações, além do fechamento do 
comando de greve,   já bastante avançado naquela 
oportunidade.

Com as trabalhadoras e os trabalhadores 
contratados, lutar contra a precarização do 
trabalho
É preciso lutar contra precarização do trabalho, via 
massificação de contratos, contra o sucateamento 
do serviço público; porém, isso não significa 
abandonarmos os trabalhadores contratados 
(contratos temporários e convocações). Devemos 
ajudar a organizar os mesmos em defesa de seus 
direitos, incorporar, em nossa pauta de reivindicação, 
exigências quanto aos direitos dos contratados. 
CONSTITUIR UM DEPARTAMENTO OU UMA 
SECRETARIA DO SINDICATO, responsável 
pelo suporte jurídico e organização permanente 
dos servidores contratados temporariamente 
e terceirizados nas escolas, independente se 
sindicalizado ou não, possibilitando local e 
infraestrutura para que reúnam, façam parte da 
vida de nossa categoria. Isso inclui educadores(as) 
contratados(as), ponta mais frágil nos processos de 
assédio moral, de chantagem das direções e das CRE. 
Inclui, também, colegas em regime de convocação, 
já que são da mesma forma contratados(as) 
temporariamente, muitas vezes com a mesma lógica 
de encerrarem seus vínculos no período das férias 
escolares.
Com falta de perspectiva de carreira e de valorização, 
na maioria das vezes, servindo ao Governo para tapar 
os furos de RH das escolas, com desvios de função 
a todo momento, os(as) contratados(as) são os(as) 
mais vulneráveis a assédio moral, ameaças, pressões, 
sobretrabalho, etc. Reconhecer o(a) contratado(a) 
como parte real da nossa categoria e LUTAR PELA 
EXTENSÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS de 
forma plena é o mínimo que podemos fazer junto 

àquelas e àqueles que, dia após dia, seguram a escola. 
Nossa luta é contra a terceirização e toda forma de 
precarização do trabalho e dos direitos trabalhistas, 
não é uma luta contra o(a) trabalhador(a): 
devemos exigir a realização de concurso público, 
o fim das terceirizações e novas contratações, mas 
devemos colocar na pauta critérios que permitam 
aos trabalhadores hoje contratados participar do 
processo (exigir curso preparatório para concurso, 
contagem do tempo de serviço na função contratada 
como título e outras ações possíveis). A defesa 
em geral dos(as) trabalhador(as) contratados(as) 
ganha maior importância em virtude do avanço 
das políticas de governos em direção à retirada 
de direitos e garantias constitucionais (como a 
demissão de educadores contratados em licença 
saúde e a massificação do contrato fechado), em 
outras palavras, a precarização, inclusive com o fim 
da estabilidade no serviço público.

O debate das centrais sindicais e a necessidade de 
construir a unidade dos(as) que lutam
Sabemos que hoje o movimento sindical está 
pulverizado e que existem muitas propostas de 
centrais sindicais que representam vários interesses, 
muitos dos quais são contrários aos interesses dos 
trabalhadores (ex.: recentemente, a Força Sindical 
defendeu a ampliação das terceirizações e a CUT 
defendeu a flexibilização das leis trabalhistas). 
Entendemos que o debate sobre o movimento 
sindical, as centrais existentes, o que propõem, o 
que representam, não pode ser um debate feito à 
margem da categoria como um todo. A desfiliação 
do CPERS da CUT, correta em função das 
posições dessa central contrárias aos interesses dos 
trabalhadores, de fato não representou uma maior 
mobilização da categoria, e a própria discussão 
sobre a vinculação a uma central não ocupa 
mais do que debates secundários nas diferentes 
instâncias e atividades do sindicato. Apesar disso, é 
nítida a continuidade das relações da atual direção 
central com as políticas cutistas, principalmente 
a sua perspectiva de dialogar e negociar com os 
governos em detrimento da mobilização e incitação 
de combatividade à categoria. NÃO defendemos 
a refiliação à CUT! Além do que, o valor que era 
destinado do CPERS para a CUT, R$ 130 mil por 
mês, será melhor investido se financiar diretamente 
nossas lutas e mobilizações, como construção de 
um fundo de greve, investir em mídia, colocando 
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outdoor e usando demais veículos de comunicação 
para denunciar o governo por todo o RS.
Para a luta dos trabalhadores, o ideal seria uma 
ORGANIZAÇÃO UNITÁRIA, DE COMBATE, 
INDEPENDENTE DE PARTIDOS, GOVERNOS 
E PATRÕES. Sabemos que a construção de uma 
ferramenta única não está no horizonte próximo 
e, por esse motivo, ainda devemos fazer um amplo 
debate com a categoria, explicando as diferenças 
e, após isso, fazer o debate sobre filiação ou não a 
alguma delas. Defendemos que a CSP/Conlutas 
está atualmente no campo mais dinâmico das lutas 
dos trabalhadores e que ganha ação unitária com o 
fato de organizar, além de sindicatos, movimentos 
sociais e populares. Ao mesmo tempo, vemos outras 
iniciativas importantes articuladoras de movimentos 
autônomos e unitários no enfrentamento aos 
governos, tais como o Fórum de Luta por Direitos e 
Liberdades Democráticas. Nossa intenção é apontar 
para a necessidade de construção da unidade dos 
que lutam, com propostas que defendam nossos 
direitos frente aos ataques dos governos e patrões.

BALANÇO DO CPERS – MAIOR QUE OS 
ERROS DA DIREÇÃO E QUE AS DERROTAS É 
A FORÇA DA CATEGORIA

“A crise consiste precisamente no fato de que o 
velho está morrendo e o novo ainda não pode 

nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de 
sintomas mórbidos aparecem.” (Antonio Gramsci)

Os últimos anos foram intensos para a nossa 
categoria. Sofremos várias derrotas e construímos 
grandes lutas. É preciso tirar lições desse processo, 
ver onde foram os erros e acertos para servir de 
bagagem para as lutas que se aproximam.
É preciso pontuar que o governo Sartori não foi 
um governo fácil, atuou como um carrasco para 
colocar em prática seu projeto de desmonte dos 
direitos sociais, mas em nada nos ajuda lamentar 
pelo carrasco que nos maltrata. É preciso construir a 
resistência. Contribuíram para nossas derrotas erros 
políticos da atual direção do CPERS, principalmente 
em três pontos.

1 – Apostar na política do diálogo e negociação
Mesmo já vivenciando a voracidade que foram 
as gestões PMDB com o Simon, Britto e Rigotto, 
a direção do CPERS ainda enrola a categoria no 

mantra “diálogo e negociação” em vez de mobilizar 
para a resistência ao Governo. No início do governo 
Sartori, a categoria se levantou contra o pagamento 
de 600 reais (assembleia com 15 mil colegas), mas a 
direção jogou para a frente o embate, defendendo 
que tínhamos 4 anos para derrotar Sartori, fazendo 
greve parcelada de três dias e campanhas “deputado 
eu quero seu voto”, sem canalizar a revolta da 
categoria para a luta.
Agora, a mesma política vem se repetindo contra 
o governo Leite/PSDB. Apesar de o governador 
dizer explicitamente que vai atacar nosso plano de 
carreira e aposentadoria, de ter demitido professores 
contratados em licença saúde, a categoria se indigna, 
mas a direção do sindicato joga para um futuro 
incerto a assembleia – somente após o fim deste 
Congresso! – apontando para uma mobilização 
abstrata. Nesse tempo em que a direção do CPERS 
“cozinha” a categoria “em banho-maria”, o governo 
se fortalece e aprova todos os projetos que quer.
Para barrar quem nos ataca, só com muita 
MOBILIZAÇÃO na rua, pressão, greve! E a 
construção da luta só se faz com TRABALHO DE 
BASE, dinâmica de debates, construção cotidiana 
nas escolas, instâncias de decisão da categoria 
respondendo ao que demanda a categoria. É a nossa 
força coletiva parando os locais de trabalho, dando 
visibilidade às nossas pautas e dialogando com a 
sociedade.

2 – Nos momentos mais decisivos, a direção (PT/
PCdoB) puxou o tapete da categoria.
A assembleia no “Pepsi On Stage” (2015) ficou 
tragicamente marcada na história do sindicato. 
Num momento em que a categoria se empodera e 
se mobiliza, como há tempos não acontecia, a então 
direção do CPERS na época (PT, PCdoB, Levante 
Popular da Juventude) se negou a contar os votos 
na decisão sobre a greve. Nitidamente, a maioria 
apontou para a greve, e a direção, para o diálogo e 
negociação. A assembleia foi encerrada com cenas 
de colegas quebrando bandeiras e carteirinhas do 
CPERS.
Na histórica greve que chegou a mobilizar 90% da 
categoria, a direção avaliou que nosso movimento 
deveria acabar e continuar pressionando o governo 
em aula. E trabalhou duro para isso, deixando a 
greve esfriar sem propor ações de pressão, chegando 
até a passar em escolas, em alguns núcleos, tentando 
convencer que a greve tinha esvaziado. É fato 
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que tivemos um número considerável de colegas 
voltando ao trabalho, mas esses altos e baixos são 
normais em greves longas, e, quando isso acontece, 
ao invés de se  olhar para os que se vão e chamar os 
ainda dispostos a lutar para que voltem ao trabalho, 
a direção deve trabalhar para manter a mobilização 
dos que se propõem a permanecer no movimento e, 
na medida do possível, ampliá-lo. Esse é o papel de 
uma direção sindical.
Ao verem sua política sindical derrotada, a direção 
ainda culpa a categoria pelas derrotas,  ao passo que 
não cria espaços que possibilitem a categoria de 
se encontrar, coletivizar e se enxergar como força 
viva. Com o fim das nossas greves mais recentes, 
a direção do sindicato não deu o apoio necessário 
aos colegas e escolas grevistas, que acabaram por 
sofrer punições de direções e CREs. Muitas escolas 
até hoje sofrem perseguição, com desrespeitos às 
leis, passando por cima dos conselhos escolares e 
impondo um calendário letivo que visa nada mais 
que à punição.
 
3 – A Diretoria não confia na força da categoria
O governo Leite chegou sedento para concluir 
a implantação do projeto da elite e ultraliberal, 
também defendido por Sartori. Frente a isso, 
repetir a mesma política equivocada irá nos levar 
novamente para derrotas. Nesses últimos cinco 
anos, a categoria mostrou disposição e unidade 
na luta, e é nessa força que devemos nos apoiar. 
Priorizar a disputa eleitoral como forma de barrar/
evitar ataques nos deixa à mercê do jogo político-
eleitoreiro, no qual não temos poder de pressão.

Reconfigurar o CPERS e ir além das pautas 
corporativas.
Para além da crítica à política implantada pela atual 
direção do CPERS, é fundamental pensarmos uma 
reconfiguração do nosso sindicato, que esteja mais 
presente nas escolas e que esteja aberta para as 
demandas dos setores mais precarizados da categoria, 
que tendem a aumentar cada vez mais, seguindo o 
quadro geral de aprofundamento da precarização da 
classe trabalhadora brasileira. Entendemos ser muito 
GRAVE NÃO HAVER POLÍTICA ESPECÍFICA 
PARA OS CONTRATADOS, que somam cerca de 
30% da categoria.
É preciso ir além das pautas corporativas. Educação 
é um direito social de todos, e a sociedade mostrou 
no grande 30M que vai à rua defender a educação 

pública. Foi um GRANDE ERRO a direção do CPERS 
não ter aderido à paralisação nesse importante dia 
de lutas no país. Privilegiou um calendário próprio 
de atividades, já defasado pelos tantos meses sem 
assembleia geral, em vez de se somar ao movimento 
nacional. As batalhas do magistério gaúcho são 
também as batalhas de milhões de brasileiros por 
emprego digno, educação e previdência pública e 
de qualidade. Só construindo uma grande unidade 
nacional do povo brasileiro conseguiremos barrar 
os ataques.
Enquanto oposição à atual direção, precisamos 
também nos colocar como parte dos erros. Mesmo 
depois de realizarmos a experiência dos vacilos desta 
direção, não avançamos na construção da unidade 
para tirar o CPERS do rumo da burocracia sindical 
e da velha política da “negociação a portas fechadas”. 
Perpassando por isso, é urgente nosso sindicato 
ser REINVENTADO PELA BASE, fortalecido nas 
escolas e comunidades, sendo um dos principais 
impulsionadores da luta em defesa da educação 
pública e valorização docente.

Proposta Política
- Fortalecer mecanismos de protagonismo das 
escolas, da base da categoria através das zonais;
- O sindicato é da categoria: fica evidente a 
necessidade de diferenciar o sindicato de sua 
direção, pois precisamos construir as lutas com a 
direção do sindicato ou apesar dela;
- Unidade da oposição à direção do CPERS: 
precisamos urgentemente unificar as forças da 
oposição para dar sequência à nossa luta. Além 
disso, em 2020 é ano de eleição no sindicato e 
será grave se a fragmentação da oposição levar 
novamente o sindicato a essa sucessão de erros. 
Secundarizar o problema da unidade pode nos levar 
as mais profundas e irreversíveis derrotas;
- Unidade de todas/os que lutam: construção junto 
às comunidades escolares, associações, sindicatos 
e todos/as aqueles/as dispostos/as a lutar contra a 
retirada de direitos e os cortes na educação;
- O governo Leite tem uma base aliada ainda 
maior que a de Sartori. Para barrar os ataques aos 
contratados, ao plano de carreira, à aposentadoria e 
previdência e para lutar pelo fim do parcelamento, 
vamos precisar ir às últimas consequências. Isso 
quer dizer ter política para as históricas dificuldades 
das lutas que construímos. Como se preparar para 
o momento do corte do ponto e demissões, que 
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abalam uma parte da categoria, pois não se trata 
apenas de opção política, mas também de única 
forma de subsistência de muitos? É fundamental o 
CPERS ter um FUNDO DE GREVE, que acumule 
permanentemente um valor que permita ao menos 
uma ajuda à categoria, não nos deixando à mercê e 
nos dando condições de permanecer em luta.

EDUCAÇÃO – O NOSSO FUTURO ESTÁ EM 
RISCO

Salve os caboclos de julho / Quem foi de aço nos 
anos de chumbo

Brasil, chegou a vez / De ouvir as Marias, Mahins, 
Marielles, malês

(Mangueira, Samba-enredo 2019)

Bolsonaro e Leite estão alinhados com o projeto 
neoliberal de sucateamento e privatização dos 
serviços públicos, ao mesmo tempo em que 
precarizam nossas vidas. Leite, além de entregar o 
patrimônio de nossas empresas energéticas (CEEE, 
CRM e SULGAS), dá continuidade ao parcelamento 
salarial, não concedendo o índice inflacionário e 
destruindo carreiras e precarizando ainda mais 
nosso trabalho, e isso tem influência direta nas nossas 
condições de trabalho, no que é ser educador/a.
Entretanto, a precarização não começa agora. 
Por exemplo, a Reforma do Ensino Médio (Lei 
13.415/2017) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) representam duros ataques ao nosso 
futuro, e cabe lembrar que são projetos dos governos 
anteriores.
Duas razões para sermos contrários a elas são o seu 
processo de construção e o seu conteúdo. Não houve 
a participação dos setores diretamente interessados 
– educadoras, estudantes e comunidades escolares 
– pois foram elaboradas por grupos empresariais 
com viés totalmente privatista de educação. Ao 
invés de incentivar a juventude a permanecer na 
escola, ampliando o conhecimento e o domínio das 
disciplinas curriculares, promove-se a educação à 
distância e a domiciliar. Isso traz riscos inclusive 
de substituição dos professores por profissionais 
de “notório saber” nas escolas, além da exclusão de 
disciplinas e de temas do currículo. 
Vivemos um tempo em que o formato geóide da 
Terra é questionado. Em que as ameaças à educação 
vão desde a falta de merenda, de equipamentos e de 
materiais aos estudantes até a falta de profissionais 

com salário e condições dignas nas escolas. Em que 
o ódio e a incitação à violência aparecem como 
primeira alternativa para a resolução de problemas. 
Em que a natureza – da qual somos parte integrante 
– é destruída como nunca na história, o que nos 
coloca a necessidade de agir imediatamente. O 
trabalho com educação não se faz com uma receita 
que já vem pronta. As experiências de ocupação 
das escolas, nas lutas estudantis, ensaiaram um 
PROJETO ALTERNATIVO ao que nos é imposto, 
ao propor uma escola viva, com trabalho educativo, 
com artes plásticas, dança, música, teatro, filosofia, 
que fale sobre temas da atualidade, sexualidade, 
trabalho, raça, gênero, vida, e foram exitosas, já que 
tiveram conquistas, mesmo em tempos de derrotas.
O futuro da escola pública está em risco, já que 
essas medidas não dizem respeito apenas a uma 
etapa do ensino, mas a um projeto que visa à 
destruição da formação da classe trabalhadora. É 
necessário compreendê-las articuladas a outros 
projetos, como o projeto Escola Sem Partido, a 
Lei das Terceirizações, a Lei do Teto de Gastos, as 
Reformas Trabalhista e Previdenciária, as Charter 
School e, mais recentemente, as escolas Cívico-
Militares. Está em curso uma grande reforma 
empresarial da educação brasileira, orquestrada 
pelos tubarões do mercado educacional, que há anos 
são engordados por verbas públicas, principalmente 
via PROUNI e PRONATEC, e agora lançam suas 
garras para a educação básica. É preciso uma forte 
campanha em defesa da educação e da escola 
pública, desconstruindo o imaginário social de que 
o “privado” tem mais qualidade do que o “público”.
Não podemos aceitar as demissões, assédio e 
perseguição à professores/as adoecidos/as que 
precisam tirar licença. Não podemos ficar inertes 
a chamadas online e à uberização das relações 
de trabalho, aos desmandos provenientes da 
precarização, da intensificação do nosso trabalho 
e do autoritarismo do Governo, que nos quer ver 
curvados com a intenção de nos calar. Não há outra 
saída, é preciso diálogo desde os locais de trabalho e 
a organização da luta coletiva para barrar a retirada 
de direitos e os ataques à educação.
- Buscamos autonomia e condições dignas para 
quem trabalha conteúdo crítico nas escolas;
- Necessitamos de um Projeto de Educação que seja 
livre e respeite as diversidades;
- Que o dinheiro público seja usado somente para a 
educação pública;
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- Construir unidade de luta em defesa da educação 
100% pública, gratuita e de qualidade;
- Defendemos a construção de um projeto 
educacional alicerçado por um diagnóstico da 
educação brasileira e forjado nas suas lutas, tal como 
o proposto nas três edições do Encontro Nacional 
de Educação (ENE)

REFORMA ESTATUTÁRIA: AMPLIAR A 
PARTICIPAÇÃO DIRETA E A REPRESENTAÇÃO
É comum visitar escolas e ouvir a reclamação de 
que o CPERS está afastado da base da categoria e 
burocratizado. Isto tem a ver com a política da sua 
diretoria, mas também é influenciado pela estrutura 
extremamente verticalizada de organização do 
sindicato. Partindo desse diagnóstico, propomos 
o debate sobre algumas alterações no Estatuto da 
entidade.

Fim do presidencialismo
O fato de a representação do CPERS ser centralizada 
e vertical é uma forma de reforçar a figura de uma 
pessoa “salvadora” da categoria, como se a presidente 
pudesse fazer por nós o que nos diz respeito. Além 
disso, centraliza a figura pública do sindicato e 
abre brechas para o “carreirismo” político, tanto 
no sentido de   presidentes do CPERS lançarem-
se a candidaturas eletivas, quanto a passarem a 
ocupar cargos na Secretaria de Educação ou no 
Governo. Defendemos a modificação para uma 
COORDENAÇÃO GERAL de três membros, que 
possam se dividir melhor nas tarefas referentes ao 
funcionamento do sindicato e no desenvolvimento 
da política na base da categoria, nos meios de 
comunicação, etc.

Direção proporcional
Outro elemento que contribui para a 
burocratização da entidade é a direção ser 
composta majoritariamente pela chapa que vence 
as eleições do sindicato. A chapa vencedora assume 
sozinha, política e organizativamente, o sindicato, 
dificultando o controle do sindicato pela base e pelas 
demais correntes políticas. Para nós, o sindicato 
não pode mais ser de “uma corrente política”, 
pois isso potencializa os vícios burocráticos de 
aparelhamento e falta de transparência da entidade. 
Defendemos a PROPORCIONALIDADE NA 
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DA DIREÇÃO, em 
que o percentual atingido por uma chapa na eleição 

seja expresso proporcionalmente na diretoria da 
entidade. Este mecanismo limitará o controle por 
uma única corrente de toda a estrutura do sindicato 
e trará como consequência, um maior controle da 
base,   abrindo um processo de debate interno (de 
ideias, disputa de posição) para que as organizações 
busquem os pontos em comum na defesa dos 
interesses da categoria.

PLANO DE LUTAS
Pautas de luta:
- Revogação do PL 95, que congela o orçamento 
público por 20 anos;
- Auditoria da Dívida Pública;
- Taxação das grandes fortunas;
- Dinheiro público somente para educação pública;
- Concurso público para professoras, funcionárias e 
setores, com nomeação já!
- Regime de CLT para os contratados;
- Readmissão imediata dos educadores contratados 
que foram demitidos em licença-saúde;

Breves apontamentos do que fazer:
- Estamos muito atrasados! É urgente iniciar uma 
mobilização efetiva para defender o plano de 
carreira;
- Construir ampla unidade e mobilização cotidiana 
contra a Reforma da Previdência e demais ataques à 
classe trabalhadora;
- Construir um plano emergencial para a criação de 
empregos;
- Iniciar ampla campanha que informe a sociedade 
sobre a gravidade dos ataques à educação pública;
- Construir a luta em defesa da educação pública 
em unidade com demais sindicatos e movimentos 
sociais, via Encontro Nacional de Educação e Fórum 
Sindical, Popular e de Juventudes por direitos e 
liberdades democráticas.

Conheça o Alicerce, organize-se e lute conosco!

O Alicerce é um coletivo político que reúne pessoas 
dispostas a pensar e a lutar em união. Como 
a maioria do nosso povo batalhador, estamos 
indignados com o rumo das coisas, no país e no 
mundo: com a miséria, o desemprego, a corrupção, 
a falta de saúde, de assistência, de educação; com o 
alto preço de tudo, até do feijão. Nós nos revoltamos 
com a violência, com a falta de respeito, com o 
sufoco cotidiano de quem anda de busão, com toda 
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forma de injustiça, de desigualdade e de opressão. 
Como forma de resolver nossos mais graves e 
profundos problemas, acreditamos na luta coletiva 
e na necessidade de uma revolução. Sozinhos, ou 
ejunto a poucos, somos frágeis nessa batalha., por 
isso nos organizamos para aumentar nossa força, 
para preparar e pensar a nossa própria ação.

Contato: Facebook alicercers

Representantes regionais: SANTA MARIA – 
Alessandra de Sá, Guilherme Lovatto, Maíra 
Couto, Roni Santos  ; PORTO ALEGRE – Caroline 
Roque, Guilherme Gil, Inaê Macedo, Jurema 
Silveira, Maderlen Sarmento; ALEGRETE – Danilo 
Gomes; OSÓRIO – Eduardo Ruppenthal, Giovani 
Pereira; GUAÍBA – Alfredo Campos Ranzan, 
Almiro Brzezinski de Souza, Bruno Silveira, Felipe 
Sanzi, Fernando Buratto; TRAMANDAÍ  - Maira 
Knackfuss; ARROIO DO SAL - Gil Duarte
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Situação Nacional
A vitória eleitoral de Bolsonaro: O fim da nova 
república. 

A vitória de Bolsonaro representa uma mudança, 
qualitativa, na relação de forças da luta política no 
Brasil. Um giro a direita que coloca o movimento 
dos trabalhadores em situação defensiva e dá a 
extrema direita a prerrogativa de pautar a agenda 
política nacional. Bolsonaro tem uma agenda 
econômica ultraliberal, sustentada num programa   
de costumes extremamente conservador. Impõe aos 
trabalhadores uma maior desregulamentação das 
relações de trabalho, o fim da previdência social 
e a instauração da capitalização previdenciária, 
transformando um direito em um negócio para 
agiotagem financeira. Ao mesmo tempo, procura 
coesionar sua base social, conservadora e retrógrada, 
com uma agenda que pauta debates como a 
flexibilização do trabalho infantil, evangelização da 
política e até liberação de armas, como fuzis para 
armar o latifúndio. 

Bolsonaro presidente é um fenômeno mórbido. 
Surge da frustração de amplos setores de massa 
em sua experiência com os governos da frente 
popular; com o regime político da nova república 
completamente em crise, desacreditado; e com 
uma crise econômica cruel, que avassala o povo 
brasileiro. Ainda que tenha ocorrido um evidente 
e escandaloso golpe jurídico parlamentar, que 
tirou Dilma do governo em 2016, é fato que, já em 
junho de 2013, camadas populares foram às ruas 
exigir mudanças nos rumos do governo federal, 
mais direitos e políticas públicas “Padrão FIFA”. Ao 
contrário do discurso da campanha de reeleição, em 
2014, Dilma e o PT optaram por aplicar o programa 
do adversário derrotado, Aécio Neves, e atacou os 

direitos sociais. Além disso escândalos de corrupção 
envolvendo a cúpula do PT, seus partidos “aliados” 
e parte da elite econômica beneficiada pelo governo 
petista, contribuíram para a queda de Dilma e do 
PT.

O programa aplicado pelo segundo governo Dilma, 
desgastou o que restava de popularidade petista, 
que já apresentava sinais de cansaço nas eleições 
de 2014, e abriu caminho para o surgimento de 
uma alternativa de extrema direita, com pesada 
propaganda anti esquerda, com a utilização 
criminosa de fake news e alicerçada em organização 
miliciana. Na medida em que as alternativas de 
caminho apresentadas já não contavam com a 
confiança popular (PSDB, PMDB, PT etc), surgiu 
uma liderança e um programa bisonho, forjado 
no senso comum e na criminalidade. Bolsonaro 
é resultado de um regime em crise e da falta de 
alternativas para superar o atual momento, de grave 
crise financeira e social. 

Assim, a alteração da correlação de forças desnudou 
a face da extrema direita. Além do golpe parlamentar 
de 2016, o assassinato de Marielle Franco demarcou 
não apenas a frágil democracia que vivemos, mas 
também o cerceamento histórico daqueles e daquelas 
que resistem e constroem uma nova direção. 
Representou o racismo institucional que submete a 
negritude brasileira aos piores índices sociais. Fruto 
da escravidão e do racismo, negros e negras ocupam 
lugares de destaque quando tratamos de exclusão. Se 
é verdade que o desemprego, a miséria, o aumento 
do número de pessoas em situação de rua cresceu, 
também é evidente que, infelizmente, negros e 
negras são os que mais sofrem e o assassinato de 
Marielle representa, para além do crime e do avanço 
das organizações milicianas, a barreira imposta 

Tese X Congresso do CPERS/Sindicato
Por um projeto anticapitalista para a Educação
MOVER – Plataforma Sindical Anticapitalista

Movimento Esquerda Socialista - MES
(Corrente interna do PSOL e Independentes)

Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmaremos. Paulo Freire

TESE 19
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pelo Estado para a voz da negritude ecoar no 
sistema político. Fato que coaduna com o crescente 
genocídio da população negra. 

Além disso, o processo eleitoral de 2018, como são 
as eleições no sistema burguês, não foi  democrático. 
O sistema político brasileiro impõe sérias restrições 
para o crescimento eleitoral e político das 
organizações de esquerda e, em 2018, ocorreu a 
prisão de Lula, fato crucial para facilitar o caminho 
de Bolsonaro na vitória eleitoral. Atualmente, com 
as revelações do site The Intercept, fica evidente o 
conluio entre justiça e setores da política para retirar 
Lula da disputa eleitoral. Sérgio Moro, Dallagnol 
e a lava jato cumpriram um papel criminoso e 
determinante para o resultado final. 

Em que pese a mudança de situação com o resultado 
da vitória de Bolsonaro, a realidade demonstra  que 
“Ele Não” vai governar em paz. Logo no ínicio doa 
ano, durante o carnaval, a resistência democrática 
se manifestou em forma de cultura. O histórico 
e campeão samba da Mangueira (RJ), somado a 
diversos blocos de carnaval Brasil afora, já denotava 
um alto índice de críticas ao governo que recém 
iniciava. Em março, começou uma ofensiva das 
ruas contra Bolsonaro. Começando com o dia 
internacional das mulheres (8M). Apesar da vitória 
de Jair Bolsonaro significar uma situação defensiva 
da classe trabalhadora brasileira, as mobilizações 
que ocorreram pós dia internacional da mulher, 
como o gigante Tsunami da Educação, 15M e 30M, 
que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas em todos 
os estados brasileiros, até a greve geral de 14/06 são 
uma demonstração de que, sobretudo, a juventude 
e os estudantes, não estão dispostos a aceitar em 
silêncio a consolidação de um governo autoritário. 

É necessário seguir buscando consolidar um campo 
de resistência frente a ofensiva conservadora 
de Bolsonaro e seus aliados. Nas ruas, já está se 
demostrando viável. É necessário lutar, nas categorias, 
desde a base, para romper com os velhos métodos 
corporativos e burocráticos. Incorporar os elementos 
democráticos que mobilizam e conscientizam, como 
o dia orgulho LGBTTI, que reuniu 3 milhões de 
pessoas em SP, consistindo na maior parada LGBT 
do mundo. Combinar a luta política, econômica com 
a pauta democrática é essencial.
A Greve Geral do dia 14 de junho foi um marco 

importante na luta política, mas, com vacilações, 
não atingiu sua plenitude. Direções sindicais 
burocráticas tiveram responsabilidade pela pouca 
força da greve nas principais capitais. Um grave 
erro, visto que a greve era decisiva na luta contra a 
reforma da previdência. Em 2017, por exemplo, a 
greve geral foi capaz de derrotar a reforma de Michel 
Temer. Não foi o que ocorreu em 2019 e a reforma 
da previdência avança no Congresso, rumando para 
o fim do sistema público previdenciário brasileiro. 
Devemos seguir lutando. O congresso da UNE 
convocou nova mobilização da educação para o 
dia 13 de agosto. No bojo do Tsunami da educação 
também deve entrar a luta contra a reforma da 
previdência. A fórmula para derrotar as políticas 
de Bolsonaro é seguir nas ruas, mobilizando e 
organizando cada vez mais nossas forças e construir 
a unidade necessária entre estudantes, trabalhadores 
e trabalhadoras, e todo povo brasileiro.

Conjuntura Estadual
E nessa onda o governo Leite surfa alinhado ao 
governo Bolsonaro.

O primeiro semestre de 2019 foi triste para o Rio 
Grande. A Assembleia Legislativa assinou um cheque 
em branco para que o governo privatize a CEEE, a 
CRM e a Sulgás. Nossas emendas apresentadas pela 
Deputada Luciana Genro, tornavam o processo 
mais democrático, menos danoso ao Estado e que 
garantiam alguma estabilidade aos servidores sequer 
puderam ser discutidas. Foram sumariamente 
rejeitadas pelo governo e seus aliados. Foi um dia 
vergonhoso para o Parlamento gaúcho, que abriu 
mão de seu poder de decidir sobre os rumos do 
patrimônio público. Luciana retorna a Assembleia 
Legislativa para assistir, 24 anos depois, ao mesmo 
processo de privatizações, que lá no passado não 
resolveram o problema estrutural das finanças do 
Rio Grande do Sul, assim como agora no presente 
não resolverão. E o futuro? Esse está sendo entregue 
pelo governador Eduardo Leite nas mãos dos 
tecnocratas de Brasília, que com o chamado regime 
de recuperação fiscal colocarão um garrote no nosso 
Estado. A história cobrará seu preço. Marquem 
este 2 de julho de 2019 como o dia em que demos 
mais um passo em direção ao abismo. Seguiremos 
lutando e resistindo, apesar de tudo. Mostrando que 
o Estado não precisa estar condenado a este modelo 
fracassado. Existe um outro caminho, que passa pelo 
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combate à sonegação, pelo fim das desonerações 
fiscais, pelo ressarcimento das perdas da Lei Kandir 
e por uma auditoria na dívida pública.

O governador Eduardo Leite pune ainda mais os 
servidores que já sofrem com o parcelamento dos 
salários com o maior atraso desde que começou 
a política de Sartori de postergar os pagamentos. 
Pagar em agosto o salário de dois meses anteriores é 
absurdamente desrespeitoso - para dizer o mínimo 
- com o funcionalismo estadual.

Os deputados alinhados com os ataques de Leite aos 
servidores públicos aprovaram a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que não vai priorizar o pagamento 
dos servidores, nem revisar as isenções fiscais, nem 
suspender o pagamento da dívida pública. Essas 
foram algumas das emendas apresentadas pelo 
PSOL à LDO para resgatar as receitas do Estado e 
estabelecer novas prioridades para o RS sair da crise.

Não é punindo e colocando a culpa da crise no 
funcionalismo que o RS vai garantir os recursos que 
precisa para pagar as dívidas!

O governo Leite não dá trégua, mantém o atraso no 
pagamento dos salários do funcionalismo público, 
ameaça trabalhadores contratados que por motivo 
de doença necessitem se afastar das atividades 
escolares, retira recursos humanos do atendimento 
das secretarias das escolas, das bibliotecas, das 
coordenações pedagógicas direcionando-os para as 
salas de aula na tentativa de acabar com a falta de 
professores. Demonstra, dessa forma, seu pouco ou 
inexistente compromisso com a educação pública, 
gratuita, democrática e de qualidade, pois, sua 
equipe de governo deve conhecer a importância 
desses setores dentro de uma escola e, mesmo assim, 
os extingue para tentar garantir a efetivação das 
aulas para os estudantes gaúchos. Porém, após o final 
do primeiro semestre letivo o problema persiste! 
Milhares de estudantes gaúchos após a passagem 
da metade do ano letivo continuam sem aulas de 
diversas disciplinas e áreas do conhecimento.
 
Dívida Pública do RS
“Sem solução no curto prazo, a dívida pública do 
Rio Grande do Sul cresceu de novo – atingindo a 
marca de R$ 73,3 bilhões no fim de 2018 – e segue 
desafiando o Estado. (Gaúcha ZH - 29/05/2019 - 

14h32min - Atualizada em 29/05/2019 - 19h07min)

O problema da dívida dos Estados com a União 
chegou a uma situação insustentável de acreditarmos 
que ainda aqui no RS, devemos cerca de 63 bilhões 
para a União, sendo que em 1998, ao assinar o 
acordo, o Estado ficou obrigado a pagar cerca de R$ 
9 bilhões  em 30 anos, corrigidos por taxa de juros 
anuais de 6% e correção pelo IGP-DI, em 21 anos já 
foi pago em torno de 30 bilhões.

A partir de 1997, a União aplicou modelo de ajuste 
fiscal aos estados, obrigando-os a privatizar o seu 
patrimônio em troca de “renegociação” de suas 
dívidas. Os estados perderam parte relevante e 
estratégica de seu patrimônio e ainda hoje devem 
mais do que antes. O saldo da dívida é atualizado 
mensalmente e, sobre esse saldo atualizado os 
estados ainda arcam com o pagamento de juros 
sobre juros, o que é ilegal segundo o STF.

A CPI da Dívida Pública concluída em 2010 
na Câmara Federal, foi um grande passo para 
a investigação do processo de endividamento 
reforçando a necessidade de realização da auditoria 
da dívida. A CPI foi uma iniciativa do Deputado 
Federal Ivan Valente do PSOL/SP) e contou com a 
participação de representantes de vários partidos, 
que reuniram documentos que nunca haviam sido 
acessados e apontou graves indícios e até provas 
de ilegalidade e ilegitimidade do processo de 
endividamento. A vontade política faltou para o 
enfrentamento do que representa o maior problema 
para as finanças públicas. Toda a documentação 
foi entregue ao Ministério Público Federal para o 
aprofundamento das investigações que continuam 
silenciadas.

Aqui no RS estamos a passos largos para ser 
efetivado mais plano de ajuste fiscal, chamado de 
Regime de Recuperação Fiscal, que exige mais 
uma vez vender patrimônio público, e a revisão de 
carreiras e benefícios do funcionalismo, que deve 
ser proposta até o fim deste ano. Medidas que não 
serão capazes de reequilibrar as contas do Estado, e 
sim, aprofundar a crise dos servidores e do serviço 
público. É preciso colocar na pauta a revisão da 
dívida pública através de uma auditoria séria e 
comprometida, onde poderemos constatar, o que já 
pagamos e o que ainda devemos. Essa dívida não é 



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS | 159

nossa, é preciso cobrar os sonegadores e revisar as 
isenções fiscais.

Educação
A implementação do novo ensino médio uma luta 
que precisa ser iniciada no Rio Grande do Sul 

Em artigo recente intitulado “AVALIAÇÃO 
SISTEMÁTICA  DA BNCC E DA REFORMA DO 
ENSINO MÉDIO” publicado na revista Cadernos da 
Educação - 30 janeiro/julho 2018 a CNTE faz uma 
análise detalhada sobre as consequências nefastas da 
implementação do “Novo Ensino Médio”. Além de 
rebaixar a qualidade do ensino ofertado  aos jovens 
a outra consequência dramática que a proposta traz 
no seu bojo é a possibilidade concreta privatização 
e/ou terceirizações: 

“Diferentemente da BNCC da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental, a versão de base comum 
curricular destinada ao Ensino Médio não peca 
na orientação pormenorizada dos 18 Cadernos de 
Educação, Brasília/DF, ano XXII, n. 30, p. 11-31, 
jan./jun. 2018 É preciso combater os retrocessos 
da antirreforma conteúdos a serem lecionados 
ano a ano, em forma de cartilha, tampouco limita 
a autonomia escolar para definir e implementar os 
conteúdos “comuns” que poderão ser desenvolvidos 
durante todo o Ensino Médio (nos três anos 
regulares). Seu problema é de concepção, pois a 
antirreforma educacional, à qual está vinculada, 
atende a um modelo excludente e limitado de oferta 
escolar voltado para a privatização e terceirização 
do Ensino Médio, através de Parcerias Público-
Privadas (PPP), onde o Estado se desresponsabiliza 
em ofertar a maior parte do currículo escolar. Com 
isso, o direito constitucional à educação básica é 
rebaixado drástica e perigosamente, atendendo a 
interesses exclusivos do mercado.” Esta antirrefroma 
impõe aos jovens e ensino médio como limite 
na carreira escola: “Infelizmente, a antirreforma 
caminha na   direção oposta das recentes políticas 
de inclusão escolar e universitária, pois aponta para 
a maior parte da população (classes populares que 
acessam a escola pública) o Ensino Médio como 
etapa de conclusão dos estudos – independente 
da vontade dos estudantes.” Uma vez “O déficit de 
conteúdos a que milhares de estudantes estarão 
submetidos, seja pela limitação de aplicação da 
BNCC, seja pela não obrigatoriedade de oferta de 

todos os itinerários formativos na rede pública 
(em razões das contingências financeiras), seja 
em função da flexibilização curricular que admite 
computar atividades a distância e carga horária de 
cursos técnicos diversos e de trabalho voluntário 
ao currículo do ensino médio regular, ou ainda 
pela terceirização dos itinerários formativos 
(especialmente da Formação Técnica e Profissional) 
sem vínculo com os conteúdos exigidos em 
processos de seleção para o ensino superior, tendem 
a inviabilizar o acesso dos estudantes das escolas 
públicas que desejarem ingressar nas universidades 
públicas.” Tão grave quanto o prejuízos dos jovens 
com o “novo ensino médio” será a precarização da 
atividade docente posto que: “... – em primeiro lugar, 
a reintrodução da dicotomia curricular no Ensino 
Médio (parte comum e parte flexível), ressuscitando 
o antigo decreto 2.208/97, agora em forma de Lei 
13.415, interfere sobremaneira na oferta regular de 
ensino com qualidade (pois admite todo tipo de 
convênio privado para formação profissional fora 
da escola) e avança em novas contradições como 
as que 24 Cadernos de Educação, Brasília/DF, 
ano XXII, n. 30, p. 11-31, jan./jun. 2018 É preciso 
combater os retrocessos da antirreforma envolvem 
os artigos 26, § 1º e 35-A, § 3º da LDB, referentes 
à aplicação efetiva de conteúdos “obrigatórios” da 
base comum…” Privatização ou terceirização. A 
distribuição das 1800h destinadas ao currículo 
comum obrigatório também é revelador de outra 
perversidade: “A área de Linguagens inclui Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, 
com preponderância para o estudo obrigatório de 
Português (nos três anos). As demais áreas, com 
exceção da Matemática (também obrigatória em 
toda a etapa escolar) abrangem os conhecimentos 
das disciplinas tradicionais (História, Geografia, 
Sociologia, Filosofia, Biologia, Física e Química), 
porém disputarão a carga horária de 1.800 horas 
destinada a todos os conteúdos comuns, inclusive 
àqueles “obrigatórios” nos três anos (Português 
e Matemática).” e continua: “...Diante destes 
parâmetros, observa-se que o tempo disponível para 
a formação comum dos estudantes será reduzido 
de 75% até 2017, para 60% entre 2017 e 2022 e, 
finalmente, para 42,8% a partir do último ano de 
implantação da reforma (2022). Para agravar ainda 
mais essa tendência de menos formação comum 
obrigatória, a minuta de resolução que visa alterar 
as DCN-EM prevê a possibilidade de cumprimento 
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de até 40% de todo o currículo escolar regular do 
Ensino Médio (inclusive a parte da BNCC) na forma 
a distância e 100% para a modalidade de EJA – mais 
um disparate para atender interesses comerciais! 
Isso é redução efetiva no quadro do magistério, 
em 2022 apenas 42% da formação discente será 
relacionada com a formação comum obrigatória e 
mais podendo ser cumprido até 40% deste total a 
distância. Recentemente a SEDUC, fez uso de um 
instrumento de consulta aos estudantes do ensino 
médio, entre as questões do questionário estava 
se o estudante estava disposto a assistir aulas de 
determinada disciplina por vídeo aula!”

Toda a análise apresentada pela CNTE são reveladoras 
da gravidade do problema, o CPERS precisa 
urgentemente iniciar uma campanha para informar 
a categoria e a comunidade sobre o conteúdo nefasto  
desta antirreforma conjuntamente com a CNTE e 
demais entidades, país afora, iniciar uma campanha 
pela revogação do Novo ensino Médio. Por outro 
lado, nos estados a tendência apontada aqui pelo 
governo Eduardo Leite é ampliar a precarização 
do trabalho docente com a institucionalização de 
contratos temporários por tempo determinado e 
extinção dos concursos públicos para preenchimento 
de vagas, a flexibilização do currículo escolar 
prevista no novo ensino médio abre as portas para a 
terceirização da atividade escolar com a contratação 
de institutos privados para suprir os 40% do 
programa diversificado. Só resta uma saída. Lutar 
unidos contra os ataques do governo Bolsonaro e 
de seus representantes nos estados. É preciso que 
o CPERS organize no Rio Grande do Sul, uma 
frente de movimentos, (estudantis, de servidores e 
professores das Universidades e Institutos Federais), 
para protagonizar a resistência contra os ataques 
e em defesa da educação pública, gratuita e de 
qualidade.

   Cabe destacar ainda, o pouco realizado e o risco 
de novamente a maioria das metas do PNE 2014-
2024 não ser atingida, como ocorreu com o PNE 
2001-2011. Precisamos estar atentos à redução no 
orçamento da União para a educação. De 2014 
a 2018, o orçamento do MEC teve uma queda 
(desinvestimento) de R$ 117 bilhões para   R$ 103 
bilhões e a rubrica específica de investimentos que 
seria para ampliar a qualidade e o acesso à educação 
básica e superior teve um decréscimo De R$ 11,3 

bilhões Para R$ 4,9 bilhões, e a projeção para este ano 
na peça orçamentária é de uma queda maior ainda, 
ou seja, o investimento baixaria para R$ 4,2 bilhões.  
Quando se soma essa redução dos investimentos 
com a PEC 95 – do teto dos gastos e o anúncio 
de cortes no orçamento do MEC e no Ministério 
de Ciência e Tecnologia (redução de 42% do 
orçamento em 2019), o PNE vigente está ameaçado, 
comprometido e inviabilizado na grande maioria 
de suas metas. Como os planos anteriores, o atual 
está sendo secundarizado como instrumento efetivo 
da ação pública setorial, mas tem, ainda, a força da 
legitimidade legal e do que preconiza como tarefas 
por fazer na linha da democratização da educação 
no País. Em nosso Estado o PEE (Plano Estadual de 
Educação) segue  a mesma linha de desconstrução 
do planejamento proposto para o período, com 
destaque para o alinhamento do governo Leite, 
com o governo federal, cuja intencionalidade é o 
retrocesso e sucateamento da escola e da educação 
pública no RS.   A ausência de diálogo com a 
direção do Sindicato aponta para a aceleração e 
continuidade da implantação de uma política para 
a educação, onde a prioridade é a economia aos 
cofres públicos através do achatamento salarial dos 
trabalhadores em educação, a desvalorização como 
consequência, da mesma forma que a precarização 
do trabalho pedagógico, com o fim do concurso 
público e a contratação por período determinado, 
como se educação fosse mercadoria possível de ser 
trocada e manipulada.

Novos contratos por tempo determinado, 
aprofundamento da precarização das relações de 
trabalho nas escolas. 

O contrato temporário é uma forma cruel de 
precarização do trabalho nas escolas, paira sobre 
os trabalhadores em educação uma completa 
insegurança quando a permanência no quadro 
funcional, para pior as coisas Eduardo Leite 
resolveu institucionalizar uma prática já comum 
em São Paulo e Minas Gerais, os contrato por 
tempo determinado, já são milhares de contrato 
com vencimento para dezembro, sem 13, férias ou 
qualquer garantia de emprego no ano seguinte.  

Programa Escola Sem Censura

O ataque ao sistema educacional brasileiro vem 
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de décadas. Foi no período da ditadura militar 
que o sucateamento da educação começou, com 
a redução do investimento mínimo na área, 
afetando as condições humanas e materiais da 
formação educacional do país. Paralelo a isso, a 
educação para a formação do pensamento crítico 
era abominada pelos militares. Existia um intenso 
controle sobre o que era ensinado em sala de aula, 
com as conhecidas punições a professores, artistas 
e políticos que eram considerados subversivos por 
serem contrários ao regime. Nos tempos atuais 
da nossa precária democracia, ainda ameaçada 
com o avanço da extrema-direita, há muitos que 
pretendem instituir esta prática novamente.

O interesse de representantes do setor mais 
retrógrado do país em implantar o que chamam 
de uma “Escola sem Partido” é uma ameaça a 
tudo que as escolas representam, local onde deve 
ocorrer o primeiro contato de crianças e jovens 
com a pluralidade, tanto de opiniões quanto de 
realidades. O “sem partido” na verdade é o “com 
mordaça”, pretendendo justamente partidarizar a 
educação em direção ao atraso, no rumo de um 
pensamento único e conservador.

Atendendo ao chamado de estudantes e 
professores do país inteiro por liberdade de 
debate , a Deputada Estadual Luciana Genro, 
elaborou o projeto de lei 18/2019, Escola Sem 
Censura, para que seja garantida a livre expressão 
e manifestação do pensamento. Essa luta é de 
todos que defendem uma escola pública de 
qualidade e emancipatória. 

Música, teatro, dança e artes visuais na Escola
O ensino de música nas escolas brasileiras é uma 
política pública regulamentada por lei desde 2008, 
embora ainda não tenha sido implementada. A 
mais recente legislação sobre o tema, que inclui a 
disciplina no currículo obrigatório, é a lei 13.278  
de maio de 2016. Esta lei substituiu a anterior, 
11.769/2008, que mencionava exclusivamente a 
música. Hoje, além dela, teatro, dança e artes visuais 
também são matérias obrigatórias. Porém, ainda 
na maioria das escolas isso não é uma realidade, o 
prazo concedido para a adaptação do currículo, é 
de cinco anos, (que terminam em 2021).

Há uma cultura de desvalorização da música 

enquanto instrumento de formação integral. Na 
área das artes, na qual a música está incluída, é vista 
como algo desnecessário no sistema educacional 
brasileiro, que parte do princípio de que ela está 
próxima à recreação. Não custa lembrar que em 
nosso país, no início do século XX, andar com 
um violão poderia ser caso de polícia. Muitos 
foram presos pelo crime de ‘vadiagem’ nessas 
circunstâncias.

A escola pós-Revolução Industrial se moldou 
nas necessidades de formação para o mercado, 
deixando a formação integral e humanística 
apenas aos que podem pagar por ela. Os governos 
se dedicam cada vez mais retirar do seu currículo 
tudo que é espontâneo e também pretende trazer 
conceitos simplificados e diretos. Assim, a arte 
se torna algo dispensável e fútil na formação do 
trabalhador. É preciso aproveitar a lei vigente, o 
Brasil possui uma riqueza cultural e artística que 
precisa ser incorporada, de fato, no seu projeto 
educacional. 

Isso só acontecerá se escola e espaços que 
trabalham com educação começarem a valorizar e 
incorporar, também, conteúdos e formas culturais 
presentes na diversidade do corpo social. A Lei 
vigente favorece que se abra esse espaço tanto 
para uma discussão sobre o que se pode fazer para 
melhorar a educação brasileira como, também, 
possibilita que se planeje a implantação até 2021. 
Nosso sindicato deve ser parte impo sob pena 
de perdermos essa importante conquista que é o 
ensino das artes incorporado a educação. Uma 
proposta inovadora no qual a expressão cultural 
e artística são reconhecidas como dimensões 
imprescindíveis no sentido de promover o 
desenvolvimento humano. Isso significa que os 
valores simbólicos das culturas locais devem estar 
presentes juntamente com aqueles conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio musical que é um 
legado da humanidade. 

A questão a ser enfrentada é a da formação de 
professores especializados para o ensino de 
Música. Levará algum tempo, tendo em vista 
serem poucos os cursos de licenciatura em Música 
no Brasil. O papel do poder público não pode ser 
apenas normativo, mas deve criar programas para 
habilitar professores assim como regulamentar 
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a situação de profissionais aptos para o ensino de 
música.
A música é reconhecida por muitos pesquisadores 
como uma espécie de modalidade que desenvolve 
a mente humana, promove o equilíbrio, 
proporcionando um estado agradável de bem-estar, 
facilitando a concentração e o desenvolvimento 
do raciocínio, em especial em questões reflexivas 
voltadas para o pensamento filosófico. Segundo 
estudos realizados por pesquisadores alemães, 
pessoas que analisam tons musicais apresentam 
área do cérebro 25% maior em comparação aos 
indivíduos que não desenvolvem trabalho com 
música, bem como aos que estudaram as notas 
musicais e as divisões rítmicas, obtiveram notas 
100% maiores que os demais colegas em relação a 
um determinado conteúdo de matemática. Ainda 
com base em pesquisas, as crianças que desenvolvem 
um trabalho com a música apresentam melhor 
desempenho na escola e na vida como um todo. Há 
uma luta ainda não popularizada em curso para que 
efetive a implementação. Temos que ajudar a dar 
cadência a essa luta, ser parte ativa. 

Funcionários de Escola, o demorado reconhecimento 
como Agentes Educacionais

A trajetória intensa de luta dos Funcionários de 
Escola na década de 90 e início dos anos 2000 
foram fundamental para os direitos que foram 
conquistados em lei, em especial o Concurso 
Público e o Plano de Carreira. A luta pela valorização 
e reconhecimento da categoria como educador, a 
organização da categoria no CPERS em busca de 
uma identidade profissional, ainda não é suficiente. 
Não é valorizado e tão pouco reconhecido pela 
sociedade, principalmente quando se trata de 
políticas públicas. É preciso avançar mais, antes que 
o retrocesso se intensifique. Conhecer e reconhecer 
a atuação desses profissionais da escola pública no 
processo de ensino e de aprendizagem é um desafio 
de toda a comunidade escolar, esse reconhecimento 
de fato pode significar um incremento na qualidade 
do ensino e na luta por uma escola democrática e 
mais humanizada. Na medida em que, ao serem 
efetivamente reconhecidos e acolhidos neste circuito, 
tornam-se mais identificados e comprometidos com 
as mudanças necessárias que o ambiente escolar por 
necessidade deve ter para resistir a desestruturação 
daquilo que já foi conquistado. No próximo período 

que se avizinha, o reconhecimento legal como 
Agentes Educacionais deve aflorar. Os contratados 
e os terceirizados são uma realidade nas escolas, 
isso já é uma demonstração que os governos já 
desconsideram o que foi duramente conquistado. 
Em 20 de janeiro de 2019 o Governo Leite anunciou 
o estudo de revisão de benefícios e planos de todas 
as carreiras do funcionalismo no RS. A imprensa em 
julho publicou uma matéria dizendo que essa será 
a pauta do governo na assembleia legislativa após o 
recesso. Temos que fazer esse alerta da importância 
da valorização do reconhecimento, com materiais 
específicos que transmitam a defesa dos Planos de 
Carreiras.  

Inclusão Escolar

O termo Necessidades Educacionais Especiais de 
acordo com a Declaração de Salamanca (BRASIL, 
1994, p.3) refere-se a “a todas aquelas crianças ou 
jovens cujas necessidades educacionais especiais se 
originam em função de deficiências ou dificuldades 
de aprendizagem”. Segundo o Art. 27 da   Lei n. n. 
13.146 de julho de 2015, “ a educação constitui 
direito da pessoa com deficiência, assegurados o 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis 
e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
a alcançar o máximo desenvolvimento possível 
de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem”.

  São   considerados objetivos da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspeptiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008): transversalidade da 
educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; atendimento educacional 
especializado; continuidade da escolarização 
nos níveis mais elevados do ensino; formação 
de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação 
para a inclusão escolar; participação da família 
e da comunidade; acessibilidade urbanística, 
arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 
nos transportes, na comunicação e informação; e 
Articulação intersetorial na implementação das 
políticas públicas.

No parágrafo único do Art. 27 da Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI, 2015) há seguinte afirmação “É 
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dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a 
a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. ” Portanto, é nosso papel como 
educadores auxiliar na inclusão dos nossos 
estudantes com necessidades educacionais 
especiais, garantindo a eles que a sala de aula seja 
um ambiente saudável e sem discriminações.

Educação inclusiva é aquela que deveria abrir 
espaço a todos os estudantes. Crianças, jovens e 
adultos com deficiências, superdotação ou altas 
habilidades todos com direitos a Educação em 
classe regular. Falar de inclusão é falar em direitos 
e deveres a serem cumpridos. Os direitos muitas 
vezes exigem muito dos professores. Estamos num 
sistema educacional onde em muitas de nossas 
escolas os alunos especiais não tem monitores, 
interpretes de libras e projetos arquitetônicos que 
lhes dê direitos a irem na biblioteca, refeitório e 
pátio da escola onde possam sociabilizar-se. Na 
maioria das vezes a família entra com processo 
para obter judicialmente o direito a um monitor, 
este profissional vai dar suporte na alimentação, 
higiene e locomoção. Se esse direito não é 
concedido o próprio professor de sala de aula 
precisa levar o aluno ao banheiro e alimentá-lo. 
Estes alunos exigem maior atenção, mais pesquisa 
e apoio na elaboração de planos de aula, maior 
deveria ser olhar do governo para esta realidade. 
Estamos caminhando a passos lentos e muitas 
vezes nos tornamos passivos a esta realidade nos 
levando a doenças físicas e mentais.

A educação é direito de todos, e acreditamos que 
todo estudante é capaz de aprender, aliás, cada 
estudante apresenta um processo de aprendizagem 
singular, com pessoas com necessidades especiais 
educacionais não seria diferente. Corroborando 
com esta ideia a Declaração de Salamanca 
(BRASIL,1994, p.5) afirma que escolas inclusivas 
devem “reconhecer e responder às necessidades 
diversas de seus alunos,  acomodando ambos os 
estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando 
uma educação de qualidade à todos através de um 
currículo apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recurso e parceira 
com as comunidades”. Contudo, pensamos que é 
essencial investimento nas escolas para aquisição 

de recursos materiais para se desenvolver 
atividades diferenciadas com os estudantes, 
além de formação permanente de qualidade 
para os professores, funcionários e gestores. 
Acreditamos que é muito difícil fazer inclusão 
sem investimento! 

BALANÇO DO CPERS
Eduardo Leite iniciou seu governo atacando a 
educação e os educadores em consonância ao 
governo Bolsonaro.

Infelizmente a direção do cpers segue cometendo 
os mesmo erros: Não aposta na mobilização da 
categoria para fazer frente aos ataque do governo 
Eduardo Leite e de Bolsonaro. Aposta que é 
possível negociar com um governo que está, 
visivelmente, alinhado com a política do Governo 
federal de aplicar um duro ajuste sobre as costas 
dos servidores, são sete/oito meses de governo 
e não houve nem uma sinalização por parte da 
direção do sindicato de que é necessário ir às 
ruas para defender nosso plano de carreira ou e 
recomposição das perdas salariais dos últimos 
5 anos, de fato a política de caravanas levada a 
cabo pela direção do sindicato parece não ter 
produzido qualquer efeito sobre a necessidade de 
movimentar a categoria em sentido contrário aos 
planos de ajustes do governo.

Estamos indo para o nosso X Congresso e 
um dos nossos grandes desafios é organizar a 
resistência e a luta da categoria pelos nossos 
direitos, reivindicações e em defesa da educação 
pública, gratuita, democrática e de qualidade. 
Para isso só poderemos contar com nossas 
próprias forças. Nossa categoria está descontente 
com os governos, com os políticos e também 
com o sindicato. Não faltam motivos para isto: a 
maioria dos políticos são picaretas, mafiosos, os 
governos só respondem aos interesses dos ricos 
e poderosos. E o nosso sindicato está com muitas 
dificuldades de atuar com os educadores ativos. 
Precisamos de debates comprometidos sobre o 
papel político do CPERS nesta dura conjuntura, 
corrigir os rumos para termos um sindicato forte, 
participativo e democrático.

Não podemos nos levar ao imobilismo e a 
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desmotivação, o sindicato precisa ser o ponto de 
ressurgimento da contestação! É evidente que a falta 
de atividades de formação são uma grande falha 
dessa e das gestões anteriores do CPERS. Não temos 
uma categoria com noções básicas da luta política 
que temos que fazer com os governos que se alternam 
no estado burguês. Os direitos que conquistamos 
estão na iminência de serem perdidos ainda neste 
ano. A cada ação, surgem perguntas constantemente 
respondidas em relação a recuperação de aulas, livro 
ponto, atividades a serem realizadas... Isso ocorre 
principalmente em cidades que não são sede de 
núcleo do CPERS. Há um desleixo com professores 
das outras cidades que compõe o núcleo: os 
horários de ônibus não possibilitam a ida para Porto 
Alegre em atividades organizadas e não existem 
atividades públicas nas cidades do interior. Elas 
são centralizadas em Porto Alegre e as cidades do 
interior ficam sem alternativa de ação. Em relação a 
isso, existem a situação de inúmeros professores que 
já não atuam somente na rede estadual. Devido a 
precariedade, tais professores dividem seu trabalho 
entre a escola do estado e escolas municipais e 
particulares. Fica difícil conseguir liberação das 
redes de ensino para atividades em Porto Alegre 
que exigem dois ou três turnos de envolvimento. 
É extremamente necessário que os núcleos se 
fortaleçam nesse sentido, assumindo a organização 
de atividades e ações localmente.

O sindicato precisa assumir uma postura de defesa 
de uma real democracia. Ainda são inexistentes ou 
insignificantes as ações realizadas para fortalecer 
a consciência da necessidade da luta antimachista, 
antirracista e antiLGBTfóbica! O machismo, o 
racismo e a LGBTfobia estão presentes nas escolas 
no cotidiano e ainda existe um vazio de vozes 
contra tais ações. Precisamos lutar pela liberdade 
do aprender e ensinar, mas não podemos ter escolas 
públicas que silenciam sobre tais males sociais 
que levam as diversas formas de violências, físicas 
e psicológicas, que impedem, muitas vezes, que 
estudantes concluam seus estudos.

Conforme dados do CPERS em junho de 2019. Total 
de filiados 82.728 destes Professores ativos 27.936 
e Agentes Educacionais Ativos 10.934. Professores 
Inativos 40.750 e Agentes Educacionais 3.108. Estes 
dados nos fazem rever e debater o futuro da nossa 
entidade e a necessidade da democratização para 

que todas as forças possam participar no pleito e 
proporcionalmente compor as instâncias. Total de 
professores ativos. 
 

Concepção Sindical
Na nossa concepção sindical não cabe dependência 
em relação ao Estado. O sindicato, portanto, deve 
ajudar a desenvolver uma identidade de classe 
relacionada a questões de raça e gênero e não 
trabalhar no sentido contrário alienando professores 
e agentes educacionais de sua luta. Há quem acredite 
que a judicialização da luta é a solução para termos 
conquistas; que não fazem falta lutas e manifestações 
de que basta termos uma boa assessoria jurídica 
tudo se resolve. Essa burocratização dos processos 
de luta é o ideal para o governo, pois desmobiliza 
a categoria. É necessário resgatar as instâncias e 
espaços de elaboração coletiva, debates, seminários 
fóruns de educação e política, isso é fundamental 
para o fortalecimento de um projeto de educação 
emancipadora.

Sindical
 Bolsonaro e Paulo Guedes obtiveram uma vitória 
esmagadora, no primeiro turno de votação da 
reforma da previdência, foi uma grave derrota 
para toda a classe trabalhadora, igual a imposta 
ao funcionalismo público federal em 2003, pelo 
então presidente Lula, com a criação do sistema 
de aposentadoria complementar e o teto de 
aposentadorias. Em 2017, sob o Governo Temer, 
a reforma trabalhista já havia aprofundado os 
níveis de precarização das relações de trabalho e 
de exploração com a regulamentação ampla das 
terceirizações e a flexibilização de direitos com a 
supremacia do negociado sobre o legislado e com 
o enfraquecimento da já justiça do trabalho como 
meio de apelação contra os abusos patronais. 
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No dia 17 de junho ainda sob o impacto da greve geral, 
o secretariado nacional do Movimento Esquerda 
Socialista, corrente política da qual boa parte dos 
que assinam esta faz parte, produziu editorial que 
reflete bem nossa visão sobre o movimento sindical 
e da situação da classe trabalhadora e seus desafios. 

“Dia 14 de junho foi marcado por nova jornada de 
luta contra o projeto de reforma da previdência, 
incorporando a pauta da educação, que se levanta 
desde 15 de maio, contra os cortes.”

De fato dia 14 de junho foi um importante dia 
nacional de luta contra a reforma da previdência 
e os ataques a educação. Porém ficou bem aquém 
do necessário para barrar reforma, como veremos 
a seguir.

“A paralisação foi desigual em todo país, ficando 
aquém da greve geral de abril de 2017, com 
paralisações apenas parciais na maior parte dos 
grandes centros urbanos, com exceção de Belo 
Horizonte, Brasília e das capitais do Nordeste. 
As manifestações na parte da tarde ajudaram a 
compor um quadro combativo, com destaque ao 
principal setor da jornada de lutas, a educação. 
Uma parte da burocracia sindical traiu o chamado 
à greve geral, horas antes da deflagração, deixando 
ativistas, delegados e outros trabalhadores que 
tinham disposição de paralisar expostos à repressão 
patronal, da polícia e da justiça.”

O movimento sindical brasileiro padece pela 
burocratização e pelo peleguismos, são ao menos 
duas décadas de domesticação e acomodação 
burocrática, acordos de gabinetes e “luta” 
institucional, de negociações via parlamento e 
terceirização da luta de classe aos escritórios de 
advocacia. Tudo isso somado a falta de confiança 
na força dos trabalhadores organizado ajuda a 
explicar que a reforma da previdência tenha sido 
aprovada com tamanha margem. Onde as direções 
sindicais tiveram disposição para a realidade foi 
bem diferente.  

“A manifestação não foi maior pelo papel que 
cumpriram as direções pelegas dos sindicatos, 
como o dos rodoviários de Porto Alegre e o dos 
trabalhadores ligados à CPTM em São Paulo. No 
Rio de Janeiro, nenhum setor paralisou. Combinado 

com isso, a pouca inserção da esquerda combativa 
nas garagens de ônibus e a falta de uma preparação 
mais democrática e pela base do chamado à greve 
explicam a dificuldade da paralisação total, para além 
das questões estruturais, como o alto desemprego e 
a precarização dos contratos de trabalho.

Do setor produtivo, houve boa adesão no ABC 
e em polos industriais como Camaçari e Caxias, 
entre outros locais. Entre os petroleiros, mais de 
uma dezena de refinarias paralisou sua produção 
por 24 horas. Houve piquetes e protestos em vias, 
organizados por movimentos rurais e urbanos. Nos 
serviços, bancários tiveram paralisações em estados 
importantes.

Contabilizaram-se mais de 200 cidades com 
algum tipo de protesto. O setor mais dinâmico foi 
a educação em seu conjunto, seguida da heroica 
categoria metroviária, que, com a esquerda à cabeça, 
bancou a paralisação dos serviços de metrô e trens 
em cidades estratégicas como São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília, Recife e região metropolitana 
de Porto Alegre.”

Felizmente, ainda que minoritário há um setor do 
movimento sindical que aposta na mobilização e na 
força dos próprios trabalhadores para enfrentar a 
agenda privatista e antipovo de Bolsonaro.  

“É muito importante apontar o exemplo correto das 
direções dos metroviários, que tiveram coragem para 
enfrentar a repressão e defender os interesses gerais 
dos trabalhadores e de sua categoria. O Sindimetro 
RS cumpriu esse papel. No caso de metroviários de 
São Paulo, a vanguarda sustentou os piquetes, apesar 
da traição das direções de sindicatos da CPTM e dos 
condutores. A luta geral contra a reforma coloca os 
metroviários na linha de frente para lutar contra 
os projetos de privatização e sucateamento que 
ameaçam a categoria em vários lugares.”

Em que pese o enfraquecimento relativo das centrais 
sindicais em função do fim do imposto sindical 
não se pode desprezar o papel que jogaram para 
desmontar a greve geral. Uma vez que:

“Para colocar o governo contra as cordas, a jornada 
de 14 de junho teria que se aproximar do que fora 
a grande greve de 2017. Ainda que tenha sido um 
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importante protesto de caráter nacional, faltou a 
paralisação esperada e prometida pelas “reuniões 
das centrais”. O desmonte, oriundo das cúpulas de 
centrais que têm peso no transporte, como a UGT e 
a Força Sindical foi decisivo para expor a vanguarda. 
Os delegados viram-se sozinhos contra a repressão 
patronal e contra os capatazes das empresas de 
transporte que, junto com a polícia, obrigavam 
os trabalhadores a cumprir o dia, esvaziando os 
piquetes e acelerando a repressão.

A UGT saiu da greve e a Força Sindical foi 
contraditória. O papel do sindicato dos rodoviários 
de Porto Alegre foi vergonhoso. No campo da 
esquerda sindical, a CUT jogou-se para garantir as 
paralisações, mas as declarações de seu presidente, 
Vagner Freitas, de que os trabalhadores tinham que 
“ficar em casa”, atuou contra a ideia de uma greve 
ativa e combativa. O desmonte veio acompanhado 
da pressão dos governadores do Nordeste, sobretudo 
os do PT, para aceitar uma versão “light” da reforma 
da previdência.”

O sindicato dos metalúrgicos de São Leopoldo, para 
citar um exemplo, fez uma tímida distribuição de 
panfletos dias semanas antes da votação da reforma, 
nada mais.

A previsão é de mais ataques, na agenda do 
governo, além da ratificar a aprovação da reforma 
da previdência na câmara e no senado, tem a 
instituição do future-se, já apelidado de fature-se; 
privatizações dos correios e todo um cardápio de 
estatais; ataques pesadíssimos ao meio ambiente e as 
populações LGBTTIs, ataques a educação em ampla 
escala; mais ataques aos direitos trabalhistas etc.
“A luta precisa seguir. Em primeiro lugar contra os 
ataques, como os cortes na educação e a nova versão 
da reforma da previdência, que mantém o aumento 
da idade mínima e do tempo de contribuição, 
a ampliação da alíquota nos estados e inclui 
categorias fundamentais como professores e parte 
dos trabalhadores da segurança.”

É preciso combater a burocratização que se 
cristalização no movimento sindical, democratizar 
as decisões das categoria e reivindicar a que é a 
ação independente dos trabalhadores pelos seus 
interesses que vai conquistar vitórias, é certo que 
sempre podemos contar com apoio de bancadas 

combativas de deputados de esquerda como tem 
sido a do Psol ou a de outros partidos, que mesmo 
com contradições fizeram frente a proposta de 
reforma de Bolsonaro, mas é um erro acreditar 
que será no parlamento que essa batalha será 
decidida. Em última instância é a pressão das ruas 
que define os rumos da luta de classes. Por outro 
lado desconhecer os elementos contraditória do 
movimento sindical podem nos conduzir ao erro 
do sectarismo, estamos em um momento da luta de 
classes em que a unidade de ação é uma exigência, 
em última instância as direção serão testadas em 
cada batalha.

Políticas Específicas
As mulheres no contexto social e as Relações de 
Poder
 
Historicamente março é o mês das mulheres. Mas 
nos últimos anos a pauta das mulheres tem tomado 
conta dos debates políticos o ano todo. Observa-
se em diversos países um crescimento significativo 
da luta das mulheres, que tomou as ruas, os lares, 
locais de trabalho e estudo, a mídia e os espaços de 
poder, endossando a hipótese de que vivemos uma 
nova onda do movimento feminista, que voltou a 
ser uma força política vital e relevante no mundo. A 
explicação deste fenômeno é que as mulheres vêm 
ganhando força e não aceitam mais caladas serem 
vítimas de discriminação, da violência, do assédio. 
As mulheres têm se tornado feministas.

O feminismo ainda é mal compreendido por 
muitos setores da nossa sociedade. Muitos acham 
que ser feminista é ser o oposto de machista. Não 
é. Feminismo é a ideia radical de que as mulheres 
são seres humanos tão merecedoras de respeito e 
dignidade quanto os homens.

Infelizmente ainda precisamos de um movimento 
para afirmar o óbvio. Precisamos do feminismo 
porque as mulheres ainda ganham menos do que 
os homens, ainda são vistas como propriedade 
dos homens, espancadas e mortas pelo simples 
fato de serem mulheres. Ainda são assediadas e 
constrangidas nos seus empregos, nos meios de 
transporte, nas ruas.

Em 2018, com o movimento #EleNão, a força das 
mulheres ganhou as ruas. Uma hashtag que saiu 
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das redes e virou palavra de ordem no mundo real. 
Bolsonaro ganhou, mas nós, de certa forma, também. 
Ganhamos força e consciência, nos politizamos, 
conquistamos unidade e garra para seguir negando o 
autoritarismo e o patriarcado. Felizmente o número 
de mulheres eleitas para as Casas Legislativas mais 
do que dobrou em relação à legislatura anterior. 
Em um cenário tão preocupante, é extraordinário 
que a luta das mulheres tenha se fortalecido. 
Diante disso, acreditamos que a possibilidade de 
derrotar a extrema direita passa necessariamente 
pelo fortalecimento da luta das mulheres, algo que 
tem sido expresso não só no Brasil, mas em todo o 
mundo.

Em março, o desemprego subiu para 12,7%, 
atingindo 13,4 milhões de brasileiros. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o número de subutilizados atingiu o recorde 
de 28,3 milhões de pessoas. Junto ao desemprego, 
aprofunda-se o congelamento de verbas para áreas 
sociais — fato revelado, por exemplo, numa crise 
sem paradigmas da educação pública. A fome e a 
violência também cresceram exponencialmente e 
as grandes cidades estão com um número cada vez 
maior de pessoas em situação de rua.

Sem dúvida, a população negra é a mais vulnerável 
nesse cenário4. Pouco mais de 130 anos após a 
abolição, as ferramentas de dominação usadas 
contra a maioria do povo brasileiro seguem 
arraigadas em nossa sociedade também por meio 
do racismo estrutural, que determina que a mão de 
obra negra, por exemplo, tenha o valor mais baixo 
nas relações de trabalho. Essa herança, somada às 
condições atuais do capitalismo, tornam a crise 
social mais aguda.

Lutamos por um feminismo antirracista, que acolha 
as mulheres negras, lésbicas, bissexuais e transexuais, 
conectado com as lutas da classe trabalhadora. 
Felizmente uma nova geração de mulheres vem se 
formando feminista. Se antes era raro encontrar uma 
mulher que se identificasse como feminista, hoje é 
muito comum. Apoiando-se nas conquistas das que 
vieram antes, as jovens feministas vêm ganhando 
o mundo. E vamos seguir sendo feministas até que 
toda a forma de opressão seja eliminada e assim 
tenhamos uma democracia real.

Os inúmeros registros atuais de violência contra 
as mulheres, causa  perplexidade, e embora tenha 
ocorrido avanços, expansão econômica e incríveis 
descobertas na ciência, ainda existe incapacidade 
em amenizar ou solucionar a violência que somente 
aumenta incansavelmente todos os dias. 

O governo Bolsonaro tem como uma política 
deliberada o ataque às mulheres, seja de forma direta 
— com medidas que acentuam a vulnerabilidade das 
mulheres em relação à violência — ou pela omissão 
em relação às demandas latentes que ceifam vidas 
diariamente, como o combate ao feminicídio.

Somente nos dois primeiros meses de 2019, 344 
casos de feminicídio foram oficialmente registrados 
no Brasil, com uma média de aproximadamente 
6 casos por dia, no quinto país onde mais se mata 
mulheres no mundo. Diariamente dezenas de casos 
de agressões e assassinatos de mulheres estampam 
os noticiários. Alguns, como o caso de Tatiane 
Spitzner13 e da travesti Quelly da Silva14 (reforçando 
o alto índice de mortes de mulheres trans no nosso 
país, o que mais mata LGBTIs no mundo15) ganham 
repercussão nacional e demonstram a urgência 
em estabelecer políticas públicas que freiem essas 
estatísticas.

Caso houvesse a mínima preocupação em relação a 
essa condição gritante, tanto o Ministério da Justiça 
quanto o Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos apresentariam medidas de caráter 
prioritário para reverter esse quadro vergonhoso. 
Em contrapartida — acometida de uma aparente 
cegueira intencional —, as referências à condição 
da mulher por parte da Ministra da Família, Mulher 
e Direitos Humanos, Damares Alves, perpassam 
por afirmar que o papel da mulher na família é o 
de submissão ao homem, ideia que serve como 
justificativa para a maioria dos casos de feminicídio, 
costumeiramente motivados por ciúmes e pela ideia 
de propriedade do corpo feminino. Já Bolsonaro, ao 
convidar o mundo a conhecer as mulheres brasileiras 
e estimular o turismo sexual, legitima as práticas de 
violência, estupro e assassinato — que vêm sendo 
combatidas arduamente pelo movimento feminista 
há décadas. Seu discurso de ódio, no limite, incentiva 
a perseguição ou ainda a liquidação de um suposto 
inimigo.



01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24
25 
26
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47
48 
49 
50 

168 | CADERNO DE TESES - X CONGRESSO DO CPERS

Além de naturalizar esse cenário de violência, o 
governo Bolsonaro, de forma grotesca, toma como 
peça principal de seu projeto político a apologia 
ao armamento. A proposta apresentada por seu 
Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que flexibiliza 
a legislação para posse de armas, secundariza e 
ignora os dados do Ministério da Saúde de 2017 — 
que indicam que, dos 4.787 óbitos de mulheres por 
agressão, 2.577 ocorreram por meio de armas de 
fogo, o que corresponde a mais de 50% dos casos. 
Além disso, seu pacote “anticrime”, ao conceder 
permissão às forças policiais para matar em caso 
de “escusável medo, surpresa ou violenta emoção”, 
aumenta e legitima a letalidade de agentes do 
Estado. A indefinição do em torno do que seria uma 
“violenta emoção”, por exemplo, abre brecha para 
a subjetividade absoluta, o que também significa 
autorizar diversos casos de feminicídio. Vale 
lembrar que, sob essa ótica, diversas condenações 
por feminicídio poderiam ser revistas, o que 
representaria um retrocesso absurdo no que diz 
respeito às vitórias do movimento de mulheres.
E esta licença para matar nas mãos do Estado tem 
alvo principal: a juventude negra e periférica. A 
cada 23 minutos, um jovem negro é morto no 
Brasil. Essa realidade impacta as mulheres, negras 
e periféricas em maioria, de forma substancial em 
seus núcleos e lares, ao serem condicionadas ao 
pior dos sofrimentos, com a execução sumária de 
seus familiares. Bruna da Silva, mãe de Marcos 
Vinícius (morto a caminho da escola, na Maré, 
durante operação policial), e Luciana Nogueira, 
esposa de Evaldo dos Santos (contra o qual militares 
do Exército dispararam 80 tiros em Guadalupe), 
bem como as Mães de Manguinhos, são alguns dos 
exemplos de mulheres que se levantaram frente 
a isso, entre tantas outras que são o verdadeiro 
“motor da resistência” contra a violência de Estado 
que vitima tantos jovens negros cotidianamente, 
sobretudo nas favelas.

Ni una a menos.  Esta breve expressão norteou a 
luta das mulheres contra o feminicídio, em defesa 
da vida, e traduziu o sentimento contido no levante 
feminista que tomou as ruas da América Latina 
desde 2015. Transbordando barreiras continentais, 
se espalhou pelo mundo como um grito de 
esperança e de fortalecimento do movimento de 
mulheres. É primordial, portanto, que o movimento 
de mulheres tome como prioridade a defesa da vida 

e que uma forte e muitíssimo ampla rede de ação e 
proteção seja estabelecida. Por nem uma a menos, 
para que nem uma mulher seja deixada para trás.

Hoje, os bancos das escolas e universidades são 
ocupados predominantemente por mulheres. Além 
disso, a docência é uma profissão majoritariamente 
feminina, o que evidencia como a luta por educação 
constitui um aspecto central do movimento de 
mulheres e da luta por igualdade de gênero.

Nossa arma é a Educação

Nos últimos anos, grandes lutas foram travadas 
por trabalhadoras da educação. Um exemplo é o 
das professoras que foram às ruas em São Paulo 
contra o governo Dória, protagonizando uma 
mobilização que resultou no adiamento da votação 
do SampaPrev. Elas também lideraram as greves da 
educação de 2017 contra a Reforma Trabalhista e 
Reforma da Previdência, culminando no grande ato 
de 30 de junho em Brasília.

Com o mesmo espírito de combatividade, as 
estudantes secundaristas foram as principais 
lideranças das ocupações de escolas de 2016 
contra a Reforma do Ensino Médio, somando à 
luta em defesa da educação a discussão sobre o 
protagonismo político das garotas com o mote “lute 
como uma menina” e a violência de gênero. Vestidas 
de vermelho, ousaram ao enfrentar seus professores 
para denunciar o assédio. Nas universidades, onde 
o espaço das mulheres tem sido conquistado e 
reconhecido, também houve ocupações e lutas 
protagonizadas pelas meninas no último período. 
Um fenômeno importante decorrente desse 
processo foi o crescimento no número de coletivos 
de mulheres em universidades, sendo o feminismo 
hoje uma das principais forças agregadoras para 
aquelas que acreditam na necessidade de uma 
transformação social no mundo.

A situação da educação pública no Brasil já era 
bastante alarmante, diante dos seguidos ataques 
e de um projeto de precarização. A aprovação do 
Teto de Gastos, conhecida como PEC do Fim do 
Mundo, impôs um enorme contingenciamento aos 
parcos recursos já existentes para a área. Outras 
reivindicações históricas também nunca saíram do 
papel, como a implementação efetiva da Educação 
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Escolar Quilombola. No entanto, os absurdos 
cortes recentemente anunciados para o ensino e a 
pesquisa, bem como os ataques aos professores do 
ensino básico com projetos como o “Escola Sem 
Partido”17  são ações estruturadas nesse pacote de 
disputa ideológica dos rumos da educação no país. 
Além disso, o Brasil é o terceiro maior mercado da 
educação mundial e, dessa forma, território fértil 
para o desmonte da educação pública, ao permitir 
a mercantilização do conhecimento em larga escala.

O problema é que Bolsonaro, em sua cruzada 
ideológica, aprofunda o desmonte da educação 
pública e coloca trabalhadores/as da educação e 
estudantes como principais inimigos do governo. A 
escolha da educação como alvo está relacionada com 
a necessidade do governo de atacar os espaços de 
maior polarização da sociedade, tendo em vista que 
as escolas e as universidades sempre foram espaços 
de resistência e de concentração de contradições — 
e, portanto, alvo propício de um desgoverno que 
tem interesse em interditar o pensamento crítico.

Por todas essas experiências compartilhadas, 
devemos fortalecer a luta das estudantes e 
educadoras. As mulheres da educação novamente 
estão nas ruas com o “Levante dos Livros”, 
movimento em curso contra os cortes de mais de 
30% dos recursos destinados à educação. Os atos 
ocorridos recentemente foram fortes e potentes — 
ações que evidenciam uma disposição de combate a 
todos esses ataques.

Educando para a diversidade  sexual e de gênero: 
CPERS, essa luta é tua!

Historicamente a diversidade sexual e de 
gênero  foram tratadas como um tabu, sendo 
entendidas como doenças, passíveis dos mais 
diversos tipos de tratamento médico, ou ainda, 
pensadas como caso de política. Não é novidade 
encontrar “democracias” pelo mundo, como a nossa, 
onde os direitos LGBTs são restritos e o número de 
assassinatos e violências diários. Porém, tivemos 
avanços! Essas questões vêm sendo debatidas 
com maior ênfase por nossos educadores. “Como 
ninguém quer voltar pro armário”, o tema está 
nas nossas escolas, querendo ou não! É claro, que 
muitos profissionais da educação ainda demonstram 
grande dificuldade em aceitar a  orientação sexual 

e, principalmente, a identidade de gênero, de seus 
alunEs e até mesmo de seus colegas professores. 
Então, cabe aqui a questão: Por que tanta dificuldade 
em aceitar a felicidade do outro?  Por que tanta 
dificuldade em aceitar os direitos do outro humano, 
diferente de mim?

Escrevemos felicidade porque sabemos que a busca 
humana, consciente ou inconscientemente, é a sua 
conquista. Para isso, diversas são as possibilidades 
humanas. Quisemos, a partir dos moldes 
morais cristãos/burgueses, impor um caminho 
heteronormativo e biologizante e ele interrompeu 
muitas vidas. Interrompeu, também, muitas 
trajetórias escolares. Sabemos da necessidade de 
construção de uma escola que seja democrática no 
sentido de respeitar as diferenças e as necessidades 
específicas dos grupos que a frequentam para 
reparar a exclusão histórica da qual o ambiente 
escolar foi um dos seus principais agentes.

Como professores, sabemos o quanto é importante 
respeitar, aceitar e principalmente dialogar com 
nossos alunos sobre a diversidade sexual e de 
gênero. Não é apenas uma questão de ser hétero ou 
homossexual, é uma questão de conviver  com as 
realidades diversas da nossa sociedade, do nosso 
mundo! Os estudos pedagógicos relacionados a 
aprendizagem já nos mostram há décadas que cada 
ser humano é único, tem suas formas de aprender e de 
aplicar seus conhecimentos. Por que ainda tentamos 
impor a moralidade cristã/burguesa, representada 
pela heteronormatividade aos nossos estudantes? 
Por que queremos educar corpos, sexualidades e 
identidades a partir desses pressupostos?

O preconceito existe, no  momento em que você 
se cala e finge que ele não existe. Qual a nossa 
função de professores diante desta frase? Somos 
questionadores do senso comum, nossos alunos, 
muitas vezes, buscam exemplos de postura ética 
e democrática e empática e nós, professores, 
acabamos sendo esse “modelo” diante da sociedade 
excludente, preconceituosa e racista.  O combate 
a LGBTfobia, criminalizada recentemente, mas 
incentivada e praticada pelo atual governo federal, 
através do presidente e da ministra da família, 
também não pode ser menosprezado. Mais de 3 
milhões de pessoas na Avenida Paulista em junho 
deste ano, quando comemoramos 50 anos da Revolta 
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de Stonewal são a marca da força de uma população 
que resiste e quer a garantia de seus direitos, sendo 
o direito a educação um dos fundamentais para uma 
vida minimamente digna.

Nesse aspecto, enfrentamos uma tensão contra 
nossos atuais governantes que se materializa no 
ambiente escolar com a reprodução do senso comum 
que entende e acusa a escola de ser a instituição 
responsável pela implantação de uma “ditadura 
gay”. Mas, ao contrário, o que evidenciamos é a 
necessidade de se construir uma escola realmente 
democrática que cumpra seu dever primordial de 
oferecer educação para todEs, que não seja ela, mais 
uma a oprimir e excluir pessoas! Uma escola que 
possa contribuir na busca pela felicidade humana 
e que, para isso, precisa entender a complexidade e 
a diversidade do ser humano. Precisamos começar 
ampliar a discussão no ambiente escolar e sindical, 
realizando debates e palestras com os alunos e 
com as famílias, com professores e professoras. 
Para que assim eles vejam que existem diferenças 
entre as pessoas, mas que essas diferenças não 
podem ser o motivo da exclusão, da violência, do 
assassinato e da impossibilidade de concretizar a 
busca pela felicidade de cada um e uma. Dentro 
dessa perspectiva é necessário também, que o 
CPERS crie espaços de discussão entre professores 
e funcionários de escolas que são LGBTs!

CPERS: Tu precisas ser antirracista!

O racismo institucional no Brasil é uma realidade 
secular. O assassinato da população negra, a exclusão 
e as tantas outras formas de violências dirigidas a 
maioria das brasileiras e brasileiros é fato cotidiano 
e dificilmente a luta antirracista está presente nas 
pautas sindicais e escolares.

Os negros continuam sendo atacados pelo sistema, 
o Estado mesmo tomando algumas medidas 
punitivas ao racismo, como a lei que o criminaliza, 
não assume uma postura antirracista, ao contrário, 
rejeita tal combate e não se manifesta em relação a 
morte da população negra, seja por oitenta tiros, 
em caso recente, seja pelos quatro que atingiram 
Marielle Franco, crime que já está há mais de 500 
dias sem respostas.  Em 10 anos o homicídio de 
negros cresceu 33%, enquanto os de não negros, 
cresceu 3%. 75,5% dos homicídios são de negros, 

segundo registro do Ministério da Saúde, o atual 
governo incentiva ainda mais o ataque as minorias. 
Em São Paulo, no ano de 2018, os casos de racismo e 
injúria racial cresceram 29%. Vive-se uma realidade 
de, no mínimo, um caso registrado por dia.
O governo Leite mesmo se mostrando neutro, apoia a 
política de Bolsonaro. O drama da população negra, 
que habita as favelas e periferias desestruturadas, 
tornando presa fácil  da criminalidade, atingindo 
os jovens, que muitas vezes, não conseguindo lutar 
contra o sistema e a falta de oportunidades, cometem 
suicídio. Mesmo não cometendo crime algum, o seu 
crime é simplesmente sua cor.
Ainda precisamos seguir a luta de uma educação 
antirracista, que garanta a permanência dos 
estudantes negros e negras na educação básica, 
que contemple de forma satisfatória a Lei 11.645, 
garantindo o reconhecimento digno a participação 
indígena e negra na construção da sociedade 
brasileira. Por isso, também, é preciso estar atendo 
as necessidades das escolas e dos profissionais que 
atuam em territórios remanescentes de quilombos e 
indígenas no estado do Rio Grande do Sul.
Relembrando sempre MARIELLE, que por ser 
mulher, negra, pela sua sexualidade, mas muito pelo 
seu destemido jeito de encarar a vida, e ao sistema. 
Líder de milhares de mulheres que se identificam 
com ela. Seu brilho, deveria ser apagado, mas não 
conseguiram.  Marielle  Franco, continua presente 
e faz renascer as suas ideias e ideais. Por ela 
continuaremos na luta sempre. Nós mulheres negras, 
lésbicas, prostitutas ou prostituídas, precisamos de 
força de  Marielle, quando uma brasa se apaga as 
fagulhas ficam e juntas formam uma fogueira. 

Meio Ambiente e as Relações de Poder

Notórios são os fatos no Brasil quanto ao 
envenenamento da população por meio dos 
alimentos contaminados pelo modelo de agricultura 
adotada pelo atual governo. Foram aprovados o uso 
de mais “defensivos agrícolas “surpreendente, no 
momento em que países desenvolvidos proíbem e 
tomam os orgânicos por terem uma visão sensível 
em relação ao meio ambiente, o nosso país aponta 
para um cenário devastador.

Crime noticiado na mídia internacional, o 
mundo todo sabe das consequências do seu 
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uso e das doenças associadas. Porém, existe um 
número expressivo de apoiadores a esse crime, é 
simplesmente inadmissível que esse fato continue 
fazendo cada vez mais vítimas, portanto, é tema 
que deve ser estudado nas escolas de todo o mundo, 
para que os alunos formem as suas opiniões sobre 
os reais motivos do financiamento da indústria 
mundial do veneno.

Manter as florestas é fundamental para que outras 
vidas prossigam seu curso natural, quando as árvores 
são cortadas ou queimadas ocorrem desequilíbrios 
a nível ecológico. O Brasil é um dos países mais 
ricos em biodiversidade e apresenta imenso 
potencial ambiental, porem vem devastando as suas 
florestas e registrando dados preocupantes. Existe 
a necessidade, a urgência da população ocupar 
espaços de reivindicações de movimentos sociais 
pelo meio ambiente, pelo planeta, ela vida de todos. 
Que as ruas, as escolas, e todos os órgãos de lutas, 
levantem sua voz em nome do meio ambiente, das 
florestas que ainda resistem. A suposta democracia 
existente ainda nos reserva o direito de nos 
manifestar a indignação diante de todo o descaso do 
governo Bolsonaro, portanto não nos curvamos aos 
atos de covardia que não representa a preservação 
da vida.

Para o biólogo Humberto Maturana (2001), a palavra 
amor faz referência à emoção fundamental que 
constitui o social, o social é uma dinâmica de relações 
humanas que se funda na aceitação mútua. Aceitar o 
outro, amar o outro, o amor do cuidado, da vida é a 
essência de toda a existência, passar por esse mundo 
pelo simples motivo de acumular, pelo capital, é 
volatizar a oportunidade de fazer algo realmente 
relevante pelo planeta, o qual é a casa de todos.

Que a “distração” não nos furte a sensibilidade 
em nosso olhar, a capacidade de se encantar e de 
encantar, que cada momento seja único e mágico, 
trazendo o cuidado e o amor pela vida como tema 
de rodas de conversas com crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e também com àqueles que vivem a 
mais tempo por aqui e que muito tem a contribuir.
O sonho de uma educação mais autêntica, que 
considere as aspirações, sonhos, ideais de todos, é 
essa que faz roda de conversas sobre como estamos 
tratando a nossa casa, nosso “organismo”, estamos 
envenenando nosso solo, rios e alimentos em troca 

de que exatamente, quem está sendo beneficiado? 
São questionamentos os quais deveremos fazer 
constantemente. O incentivo do cultivo de hortas 
escolares, o resgate dos jardins e dos sonhos é mais 
que necessário no contexto atual, o qual encontra-se 
o Brasil.

Leandro Karnal lembra que todo Estado 
fundamentalista teme é a Educação das pessoas, 
no momento em que tivermos acesso a Educação 
Libertadora de Freire, em que os indivíduos tomem 
conhecimento do tamanho poder que possuem em 
suas relações e deixarem de delegar todo esse poder 
para o mundo capital, o qual escraviza os indivíduos 
ao ponto de passarem a aceitar comida envenenada 
para beneficiar um sistema manipulador e 
inescrupuloso, aí sim, teremos realmente relações 
de poder.

Reforma Estatutária
Que as eleições do Conselho 1/1000 estabeleça uma 
reserva de cadeiras para conselheiros e conselheiras 
negros e negras, indígenas e LGBTs. Há uma sub-
representação desses grupos nos espaços de decisão 
instituídos pela democracia burguesa. Um sindicado 
não pode calar as vozes de grupos que tem sofrido 
historicamente com a exclusão desses espaços 
devido ao racismo e a LGBTfobia institucionais.

PLANO DE LUTAS

Janeiro:
- 29/01: Dia Nacional da Visibilidade Trans – 
Produção de material específico sobre a questão 
da transexulidade no sistema educacional, 
relacionando com a necessidade da EJA oferecida 
de forma pública e gratuita pelo estado, assim como 
da situação dos NEEJAs pelo estado, sendo utilizado 
como informativo para a matrícula de pessoas trans 
nessas modalidades de ensino.

Março:
- 08/03: CPERS FEMINISTA – Levantar a bandeira 
do feminismo no sindicato formado por mulheres 
destacando a luta contra a violência cometida contra 
as mulheres no espaço doméstico e de trabalho.

Maio:
- 17/05: Dia Internacional Contra a Homofobia, 
Transfobia e Bifobia – Produção de material 
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específico sobre às questões de Bullyng nas escolas 
destacando esse tipo de ação contra estudantes e 
professores LGBTs.

Junho:
- 28/06: Orgulho LGBTQ+ - Produzir material 
mais genérico que possa ser distribuído em Paradas 
LGBT que ocorrem no interior do estado e na 
capital fazendo com que os dirigentes estaduais e 
dos núcleos se envolvam nessas atividades.

Agosto:
- 29/08: Dia Nacional da Visibilidade Lésbica – 
Produzir material sobre professoras lésbicas e suas 
trajetórias no ensino público gaúcho.

Novembro:
- 20/11: CPERS ANTIRRACISTA – Produzir material 
específico na luta contra o racismo institucional no 
Rio Grande do Sul e sobre a importância da luta 
para uma educação democrática.
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