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ACESSIBILIDADE E OS DIREITOS DE TRABALHO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

Edy Wilsom de Souza 

Forum Classista 

 

 

O que é acessibilidade 

 

Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão intrinsecamente 

vinculados. No senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao 

uso dos espaços físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade é 

condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras 

para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. A 

acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer 

processo de inclusão social, e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas 

de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e 

pedagógica, dentre outras. É, ainda, uma questão de direito e de atitudes: como direito, 

tem sido conquistada gradualmente ao longo da história social; como atitude, no 

entanto, depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante às pessoas com 

deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação 

dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades 

e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos demais 

indivíduos. 

Acessibilidade e respeito aos deficientes 

 

Respeitar os deficientes é reconhecer que eles possuem os mesmos direitos que 

nós aos bens da sociedade, como, por exemplo: 

  

 os cegos e pessoas com baixa visão poderem navegar na internet utilizando 

programas especiais para deficientes visuais ou terem acesso à cultura por meio 

de livros escritos em Braille (a escrita para cegos) ou em letras ampliadas; 

Acesso fácil em prédios públicos e privados com piso tátil e elevadores com 

sistema sonoro; 

 

 os surdos assistirem TV com a ajuda de legendas ou de um intérprete de Libras 

(a língua dos surdos); 

 

 os deficientes físicos poderem ter acesso aos locais públicos graças a portas 

largas, banheiros  e rampas que permitam o trânsito de suas cadeiras de rodas, 

ou pela garantia de encontrarem vagas em estacionamentos próximas da entrada 

dos prédios; escolas inclusivas onde os deficientes possam estudar nas salas de 

aula regulares com os demais alunos sem serem discriminados. 

 

Enfim, respeitar os deficientes é ter toda uma série de cuidados para que eles não 

sejam excluídos do nosso convívio, e a acessibilidade faz parte desse respeito que 

devemos ter para com eles. Ela significa: dar, a essas pessoas, o acesso aos mesmos 

bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos. 
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Os deficientes têm os mesmos direitos que todos, e isso está na lei, não é um 

favor. É um dever respeitá-los. São brasileiros que também precisam ter acesso às 

escolas, universidades, ao mercado de trabalho, ao lazer e à cultura, aos locais de culto, 

edifícios residenciais, comerciais e públicos, e cabe ao Estado providenciar os 

mecanismos de inserção dessas pessoas na sociedade. 

 

Para isso o Congresso já aprovou uma legislação que protege os deficientes.  

 

no dia  6 de julho de 2015, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015). Depois de mais 

de 15 anos de luta, conquistamos um avanço histórico para a garantia de direitos das 

pessoas com deficiência. 

 

 

Conceito de deficiência e mobilidade reduzida 

 

Deficiência 

Muitas vezes as pessoas associam deficiência com incapacidade, mas nem toda 

deficiência provoca limitação de capacidade e problemas de desempenho. Ela pode 

comprometer apenas uma função específica e preservar as outras. Por exemplo, um 

deficiente visual não está impedido de ter uma vida independente, trabalhar e praticar 

atos da vida civil, já que sua compreensão e vontade permanecem inalteradas. Portanto, 

não é porque a pessoa tem uma deficiência que deve ser rotulada de incapaz. 

 

Outros, confundem deficiência com doença. Deficiente não é doente, há doença 

que provoca deficiência, mas isso não significa que o deficiente tem alguma doença, 

pelo contrario, o deficiemte, dependendo de sua condição de vida, goza de plena saúde 

apesar de sua limitação. Alguns superam tanto estas limitações que se tornam atletas, os 

para-olimpicos nos dão belos exemplos. 

 

De acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o conceito de 

deficiência deve ser compreendido como:  

 

Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade ou capacidade parcial da pessoa 

desempenhar atividades dentro do padrão considerado normal do ser humano. Mas 

essa incapacidade é restrita a determinada atividade, como andar, ver, ouvir, falar ou 

ao desempenho intelectual, e não significa incapacidade genérica. 

 

É isso também o que consta no art. 5º, § 1º, I, do Decreto nº. 5.296/2004, que 

define a pessoa deficiênte como a que possui limitação ou incapacidade para o 

desempenho de atividade e se enquadra nas categorias de deficiências física, auditiva, 

visual, mental e múltipla (associação de duas ou mais deficiências). É com base nas 

definições de deficiência dadas por essa norma que são concedidos os benefícios para 

pessoas com deficiência, tais como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), reserva 

de vagas em concursos públicos, passe livre, entre outros. 

 

Mobilidade Reduzida 

 

A pessoa com mobilidade reduzida não é portadora de deficiência, mas tem 

dificuldade de movimentar-se, de flexibilidade, coordenação motora e percepção. Essa 

dificuldade pode ser permanente ou temporária. Também podem ser incluídas nessa 
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definição as pessoas com mais de sessenta anos, gestantes, lactantes (mulheres que 

amamentam) e pessoas com criança de colo. 

 

Fonte: Inclusão de pessoas com deficiência - MPF – PFDC 

 

 

Acessibilidade  de acordo com a Lei  

 

A Lei Nº 10.098/2000 estabelece normas e critérios para promover a 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com 

ela,acessibilidade significa dar a essas pessoas condições para alcançarem e utilizarem, 

com segurança e autonomia, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as 

edificações, os transportes e os sistemas e meios de comunicação. Para isso a lei prevê a 

eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança dessas pessoas. 

 

As barreiras a serem eliminadas podem estar nas vias e nos espaços públicos,  no 

interior dos edifícios públicos e privados, no mobiliário urbano (semáforos, postes de 

sinalização, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques 

etc.) ou nos meios de transporte e de comunicação. Neste último as barreiras impedem a 

expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de 

comunicação de massa ou não. 

 

Vias, parques e espaços públicos - De acordo com a Lei Nº 10.098/2000, o 

planejamento e a urbanização das vias, dos parques e demais espaços de uso público 

deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. Os já existentes, assim como 

suas  instalações de serviços e mobiliários urbanos, deverão ser adaptados para 

promover a acessibilidade dessas pessoas. 

 

 

Direitos de Trabalho das Pessoas com deficiência 

 

Direito ao Concurso Público 

 

A lei brasileira determina que sejam reservadas no máximo 20% das vagas para 

pessoas com deficiência. O número é determinado pelo organizador do concurso e 

publicado no edital.  

 

 

A reserva de vagas busca igualdade na disputa 

 

A reserva de vagas busca dar igualdade de condições na competição entre 

os candidatos a um cargo.  A lei tenta garantir que o candidato esteja com as 

mesmas armas que as pessoas que não têm deficiência. 

 

 

Definição de Deficiência 

 

A definição do que é ou não considerado deficiência legalmente encontra-se nos 

decretos 3.298/99 e 5.296/04,  Esclerose múltipla, por exemplo, não está incluída.  
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Quando um caso vai parar na Justiça, porém, mesmo que a deficiência em 

questão não esteja listada nos decretos, a decisão vai depender da interpretação de quem 

julga o caso. O que é analisado é se a deficiência gerou alguma desvantagem de fato 

para a pessoa durante seus estudos, por exemplo. 

 

É preciso ter clareza que há deficiências que não geram impedimentos para a 

pessoa, e é por isso que muitas vezes não se reconhece a condição de deficiência para a 

reserva de vagas em concursos públicos. 

 

 

Setor público não tem obrigação de contratar deficientes 

 

Nós defendemos uma mudança na lei de reserva de vagas para garantir que as 

empresas públicas tenham, de fato, funcionários com deficiência, e não apenas que 

reservem vagas em concursos.   

 

Infelizmente, a lei não prevê a reserva real de cargos no âmbito da administração 

pública, tal como faz a lei para as empresas privadas com cem ou mais empregados. 

Essa lacuna da lei cria uma grande distorção entre os regimes público e privado. 

 

Não se sabe quantas pessoas com deficiência ocupam atualmente cargos 

públicos municipais, estaduais ou federais. 

 

 

A transversalidade no contexto das políticas públicas: 

 

Nos últimos anos uma nova expressão tem tido cada vez mais presença no 

cenário das políticas públicas brasileiras, com implicações para a forma de organizar a 

ação governamental: a transversalidade. Apontada como requisito fundamental para 

concepção e gestão das políticas públicas e atuação dos movimentos, em especial os 

relacionados aos Direitos Humanos, a transversalidade é uma proposta de superação da 

histórica fragmentação dos públicos e das políticas. 

 

No contexto das pessoas com deficiência, é fácil verificar que a invisibilidade, 

discriminação e negação de direitos no Brasil são fenômenos identificados em diversas 

circunstâncias da vida em sociedade. É possível verificá-los no mercado de trabalho, no 

acesso ao sistema educacional, na vida domiciliar, entre outros contextos. No entanto, 

tradicionalmente no Brasil, os órgãos governamentais que trabalham com a gestão de 

políticas públicas estão divididos de forma setorial. Isso significa que cada um deles 

possui a incumbência de tratar de problemas específicos como educação, saúde, 

assistência, trabalho, entre outros.  

 

Ao pensar a não equiparação de oportunidades pelas pessoas com deficiência 

como um problema multidimensional que possui seus traços em diversas áreas de 

políticas públicas, surge o questionamento sobre onde e como deve ser tratado tal tema 

na estrutura da gestão governamental. 

 

Em um contexto histórico de ausência de políticas públicas, as políticas setoriais 

surgiram como grandes avanços para o campo, mas, hoje, com a consolidação dos 

marcos legais e os avanços na constituição de políticas de Estado para as pessoas com 

deficiência, já é possível identificar que a simples criação de políticas públicas nas 

estruturas setoriais não é capaz de dar conta dos problemas como educação, emprego, 

cultura, saúde, moradia ou transporte, uma vez que eles, em geral, decorrem de barreiras 
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que perpassam as diversas áreas de maneira sobreposta e com impactos inter-

relacionados. Por exemplo, a inclusão de uma pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho depende dos acessos e apoios encontrados desde a infância no ambiente 

educacional, retaguardas sociais, atenção à saúde adequada, bem como acesso ao ensino 

técnico e superior, acessibilidade no trajeto casa-trabalho e no próprio ambiente em que 

exerce as funções. 

 

Assim, já não é suficiente abordar quais seriam as melhores politicas, é preciso 

nos debruçarmos nas formas de gestão de políticas públicas. Especialmente porque, com 

os avanços e desenvolvimento das políticas para as pessoas com deficiência, cada vez 

mais órgãos estão sendo criados com o papel institucional de articular a 

transversalidade, de dialogar com estruturas setoriais complexas e permeadas por 

desenhos altamente departamentalizados.  

 

 

Nosso desafio 

 

Esse é um desafio amplo e instigante que o fórum Classista se propõe a debater, 

pautada pelo propósito de superar os instrumentos clássicos que não têm conseguido 

dialogar a contento com o desafio de incluir as pessoas com deficiência e estimulada 

pelo Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência,  que consolidou as políticas 

públicas da pessoa com deficiência no Brasil, dando- nos a oportunidade de articular 

com diferentes órgãos do governo federal para implementação de políticas para o 

segmento. 

 

A questão da deficiência deve perpassar, impregnar e atravessar as demais 

políticas e ações a fim de garantir igualdade de oportunidades e inclusão verdadeira em 

todos os campos da vida. Trata-se, pois, de enxergar o cidadão e cidadã com deficiência 

como “sujeito de direitos” e não como “objeto de atuação” de cada uma das políticas. 

 

 

Proposta: 

 

 Que a DN incentive, suas bases a identificar os companheiros com deficiência e 

trazê-los para os sindicatos. 

 Promover encontros, fóruns, seminários, congressos que debata as necessidades 

e analise as conjecturas sociais em que vive os trabalhadores com deficiência do 

Serviço Público, afim de gerar propostas que possa trazer melhorias nas 

condições de trabalho. 

 Promover acessibilidade no ambiente de trabalho para dar aos companheiros 

com deficiência as mesmas condições de trabalho que as pessoas ditas normais. 

 Fazer campanha de conscientização juntos as IFs, com o objetivo de esclarecer e 

sensibilizar os companheiros ditos normais a saber lidar no dia a dia com os 

companheiros com deficiência. 

 Promover uma cartilha com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência com 

destaque para a Acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência. 

 

 

Fonte: “Os desafios na implementação da política da 

pessoa com deficiência: a transversalidade como 

radicalidade dos Direitos Humanos” -  Texto Base 

e Orientações Gerais - IV Conferência Nacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
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A CRISE DE VALORES E O RESPEITO AO DIREITO À DIFERENÇA 

Líria Lara Soares (IFMG) 

Márcia Raquel Araújo de Carvalho (IFPI) 

FÓRUM CLASSISTA 

 

INTRODUÇÃO 

 Uma das palavras mais proferidas em 2015 foi “crise”. Crise na economia, 

crise na política, crise na sociedade e porque não crise de valores. Valores que nos propiciam 

construir uma sociedade democrática marcada pelo pluralismo, pela alteridade, pela diferença 

e pelo respeito a estes elementos. 

 

São as diferenças e o respeito a elas que nos permitem trabalhar a concepção de uma 

sociedade mais justa, fraterna, solidária e democrática que tem como um de seus fundamentos 

a dignidade da pessoa humana.  Alias, num Estado dito Democrático de Direito é justamente a 

noção de pluralismo que tem como pressuposto o respeito às diferenças e à dignidade da 

pessoa humana o que possibilita as ações afirmativas em prol da inclusão e participação de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

 

   Nessa concepção, far-se-á uma inferência entre a legitimidade das ações 

afirmativas como instrumento em favor das mulheres, dos negros, dos homossexuais e 

transexuais enquanto possibilidade de superação da crise de valores e da efetividade do 

respeito ao direito à diferença. 

 

AÇÕES AFIRMATIVAS E AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO DE MINORIAS 

 Conforme explicita Cruz (2009), as ações afirmativas podem ser entendidas 

como medidas públicas e privadas, coercitivas ou voluntárias, implementadas na 

promoção/integração de indivíduos e grupos sociais tradicionalmente discriminados.  Ressalta 

o autor que no Brasil, as ações afirmativas têm guarida no texto constitucional que traz em 

seu artigo 3º, inciso IV, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, a promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação.  O texto 

constitucional de 1988 ainda traz no bojo dos direitos e garantias fundamentais: a igualdade 
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entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5º, I), a inviolabilidade da liberdade de 

consciência e de crença (art. 5º, VI), a prática do racismo como crime inafiançável e 

imprescritível (art. 5º, XLII).  No entanto, em que pese a existência da norma, verifica-se uma 

dissintonia entre a realidade e o respeito aos preceitos constitucionais. Apenas para ilustrar a 

dissonância, veja os ataques de que foram vítimas em 2015 as atrizes globais Taís Araújo, 

Cris Viana, Sheron Menezes e a jornalista Maju Coutinho que, de alguma forma, denunciaram 

o racismo que o país ainda encobre. Se esta mazela é uma pedra no caminho de famosas e de 

famosos, imagina só nas muitas negras e negros pobres país afora. 

 

Se fossemos tratados como iguais em direitos e obrigações, não seriam precisas leis 

protetivas e específicas como a Lei n º 11.340/2006, conhecida como ‘Lei Maria da Penha’ 

que tipifica a violência contra as mulheres e mais recente a Lei n º 13.104/2015 que traz mais 

uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, quando o crime for praticado contra 

a mulher por razões da condição de sexo feminino. 

 

No próprio uso da língua portuguesa, percebe-se a discriminação da condição feminina 

no uso de determinados predicados conforme seja o gênero empregado.  Tem-se para 

exemplificar: o homem aventureiro, a mulher aventureira; o homem vagabundo, a mulher 

vagabunda; o homem experiente, a mulher experiente. Na conatação sexual, numa metáfora 

zoomórfica, o atributo empregado para o homem busca engrandecê-lo, enquanto o mesmo não 

ocorre com a mulher.  O homem touro (forte) é bem diferente da mulher vaca (leviana), 

apenas para exemplificar. Leitão (1988) apud Cruz (2009) ressalta que há duas morais 

sexuais: uma permissiva para o homem e outra restritiva para a mulher. Contudo as 

conatações preconceituosas atribuídas ao gênero feminino são fruto não só da cultura, da 

história, do tempo e das diferenças. São também resultado dos valores e crenças que 

trazemos. Dialogar com tudo isso permite reconhecer que não há igualdade sem diferença.  

Mas é a partir do respeito às diferenças que devemos construir o nosso tempo. 

 

No que se refere ao homossexualismo e ao transexualismo, a discriminação está 

presente na acepção do que seja a pessoa homo ou trans. O estereótipo de doença ou de 

perversão os isola, por serem considerados fora dos padrões. Ao mesmo tempo em que são 

rejeitados pela sociedade, são aplaudidos entusiasticamente no campo artístico.  Apenas para 

exemplificar, as mortes de Fred Mercury, Renato Russo, Cássia Eller, dentre outros talentos 
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são lamentadas até os dias de hoje.  Por outro lado, os movimentos LGBTs ganham espaço a 

cada ano, ‘colorindo’ com irreverência o direito a ser diferente. 

 As ações afirmativas implementadas com o fim de integrar e contribuir para a 

participação de indivíduos muitas vezes excluídos significam não só o reconhecimento da 

discriminação existente na sociedade, como também a possibilidade de efetivação dos 

princípios constitucionais  da dignidade da pessoa humana, do  pluralismo e da concepção de 

igualdade no Estado Democrático de Direito. 

  Quanto às mulheres, a luta contra os estereótipos e o preconceito cultural 

arraigado em nossa sociedade, intensifica-se mais pela atuação dessas mulheres na sociedade 

que pela adoção de ações afirmativas.  A própria origem do Dia Internacional da Mulher 

rompe com o estereótipo de aceitação da passividade feminina contra a opressão.  No Brasil o 

direito ao voto veio na década de 1930, o divórcio em 1977, o acesso ao mercado de trabalho 

com ocupação em postos predominante masculinos também vem aumentando. No que se 

refere às ações afirmativas de caráter público podem ser destacadas a Lei n º 9.504/97, que 

estabelece normas gerais para as eleições e determina a reserva de no mínimo de 30% e o 

máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Esta imposição de quotas constitui um 

esforço para melhorar a participação feminina nos Parlamentos em todos os níveis da 

Federação, conforme destaca Cruz (2009). Outro marco foi a já citada Lei Maria da Penha que 

veio para tentar diminuir a violência contra a mulher. Também pode ser destacada a 

ampliação do direito a licença maternidade de 120 para 180 dias. Claro que as leis não são 

suficientes para conferir a autoafirmação das mulheres, mas já é um caminho para lutar contra 

a discriminação de gênero. 

Com relação aos homossexuais, o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo 

Supremo Tribunal Federal em 2011 pode ser considerado mais que uma ação afirmativa, um 

avanço significativo contra o preconceito no Brasil. Ainda que a união entre homossexuais 

não seja elevada à condição de família, os deveres de solidariedade mútua indispensável à 

condição familiar estão incorporados aos direitos dos homossexuais. 

Quanto aos negros, os estereótipos racistas ainda impregnam a sociedade. Embora 

livre do açoite da senzala, o negro ainda vive preso e não só na miséria da favela. A 

discriminação racial pode ser atestada por elementos estatísticos, ainda que haja algumas 

ações afirmativas para a inclusão dos negros nas universidades e a redução do preconceito 

racial. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E PROPOSTAS 

  Evidentemente não só as mulheres, os negros, os homo e os transexuais são 

vítimas de preconceitos e precisam da efetivação de ações afirmativas para gerar quaisquer 

resultados mais significativos em favor dessas categorias. Para exemplificar podem ser 

mencionados os deficientes, os índios, os migrantes.  

 

O respeito às diferenças é essencial à efetivação da igualdade procedimental. Sem o 

respeito à dignidade da pessoa humana e ao pluralismo, sem o respeito às diferenças não 

conheceremos a democracia, conforme explicita Cruz (2009). 

 

 É preciso, contudo, se ater as palavras do poeta Drummond: “As leis não bastam. Os 

lírios não nascem das leis.” Ou ao texto sagrado: “Os lírios não tecem nem fiam.” A luta pela 

inclusão, pelo combate ao preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação, requer estar atento, pois ser reconhecido como igual, apesar das 

diferenças é algo que sempre foi parte do cardápio de reivindicações dos movimentos sociais, 

inclusive no movimento sindical em que o direito e o respeito à diferença jamais poder ter 

calada a sua voz. 

  

Propostas: 

1) Que todos sejam respeitados, sem discriminação, em suas manifestações nos 

espaços de atuação do movimento sindical. 

2) Que nas atuações do sindicato sejam efetivamente repudiadas quaisquer 

atitudes de caráter discriminatório contra as mulheres, os negros, os homossexuais, os 

transexuais, e outras minorias. 
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A GREVE FOI NECESSÁRIA; AGORA PRECISAMOS REORGANIZAR A 

CATEGORIA PARA A CONTINUIDADE DA LUTA 

Adriano Carmelo – INES 

João Carlos Cichaczewski – IFCatarinense 

Luiz Sérgio Ribeiro – Colégio Pedro II 

Magda Furtado – Colégio Pedro II 

Maycon Almeida – IFF 

Fórum Classista 

 

A greve dos trabalhadores dos Institutos Federais de Educação foi parte da greve 

nacional no âmbito do SINASEFE que, por sua vez, integrou o esforço de unidade dos 

Servidores Públicos Federais e da Campanha Salarial Unificada de 2015. 

A construção da greve unificada, que teve início ainda em novembro de 2014, 

pela óbvia razão de fortalecer a totalidade dos servidores e suas reivindicações diante da 

intransigência do governo, também é resultado da experiência e constatação das 

diversas entidades representativas dos servidores de que, frente aos ataques do governo 

aos serviços públicos e aos direitos dos trabalhadores, as lutas dos últimos anos têm sido 

cada vez mais agudas. Ao mesmo tempo, tornou-se evidente que a superação da 

intransigência do governo depende da construção de uma correlação de forças que 

ultrapasse a luta ou a greve de categorias isoladas do funcionalismo; 

A greve dos servidores públicos federais em 2015 se defrontou com um quadro 

de imersão e aprofundamento do Brasil na crise econômica mundial. Apesar das 

disputas políticas entre o governo Dilma (PT), setores do PMDB, PSDB, DEM, existe 

uma unidade entre o Executivo, o Congresso e o Judiciário - além de banqueiros e 

empresários – que pretendem atravessar a crise mantendo seus lucros por meio da 

redução de salários, retirada de direitos duramente conquistados, demissões, cortes de 

verbas e ataques aos serviços públicos como educação, saúde e previdência, setores que 

atendem a maioria da classe trabalhadora brasileira. 

Ou seja, em meio à crise, diante da decisão política do governo de atender aos 

interesses de banqueiros e empresários, as margens de concessões aos trabalhadores 

ficaram cada vez mais estreitas. Na verdade, não estamos apenas enfrentando um 
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“ajuste fiscal” que “colocará o país novamente na rota do crescimento”, como 

propagandeiam governo, empresários e a imprensa de mercado. O que os servidores 

públicos e a classe trabalhadora estão enfrentando é uma tentativa das classes 

dominantes de alterar estruturalmente as relações de trabalho no Brasil. Pretendem 

reduzir significativamente a remuneração do trabalho por meio da redução direta e/ou 

induzida dos salários (PPE, aumento das demissões e rotatividade do trabalho, corrosão 

salarial por meio de inflação e altas taxas de juros); retirada e redução de direitos 

conquistados para estabelecer relações de trabalho que regressem ao período pré-CLT 

(1943); por fim, a apropriação privada de recursos públicos por meio de cortes de 

verbas de áreas como saúde, educação e previdência.  A mercantilização e privatização 

desses serviços tornou-se pedra fundamental para alavancar novas fontes de lucro, uma 

vez que, na lógica de empresários e governos, esses serviços ingressam como custos 

indiretos da força de trabalho. 

A evolução da crise econômica e política no transcurso da greve ditou o 

acirramento e intransigência do governo em não apresentar qualquer concessão. A nossa 

greve, além da luta pelas pautas gerais e específicas, tornou-se, também, uma greve de 

resistência para evitar ainda mais ataques, corte de verbas e retirada de direitos. 

Inicialmente, o governo sequer apresentava a possibilidade de negociações e a 

perspectiva para 2016 era 0% de reajuste. Após as primeiras greves, iniciadas em 28 de 

maio por ANDES e FASUBRA, além do Judiciário Federal, o governo apresentou uma 

proposta que, além de não recompor as perdas salariais, pretendia estabelecer um acordo 

com vigência para 4 anos. As greves foram crescendo, com o ingresso dos trabalhadores 

do INSS, da Saúde Federal e, a partir de 13 de julho, da Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica Federal organizados no SINASEFE. Diante disso, o governo insistiu com a 

proposta de 21, 3% parcelados em 4 anos (5,5% em 2016; 5% em 2017; 4,75% em 2018 

e 4,5% em 2019). Contudo, diante da força do movimento, agregou a proposta de 22,8% 

de correção no auxílio alimentação e saúde e o reajuste do auxílio creche em 317%. As 

greves persistiram e o governo mantinha inalterada a perspectiva de tentar comprometer 

a nossa categoria pelos próximos 4 anos. 

No dia 26 de agosto, fiel a intransigência costumeira do governo, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) enviou ofícios para todas as entidades do 

funcionalismo com a proposta inalterada de parcelamento de reajuste em 4 anos e 

encerrando as negociações. 
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No dia 27 de agosto, o que seria a Marcha dos Servidores Públicos Federais 

converteu-se, corretamente, em um bloqueio, desde o início da madrugada, do 

Ministério do Planejamento, inviabilizando o seu funcionamento. Imediatamente foram 

restabelecidas as mesas de negociação e, nas semanas seguintes, o governo aceitou 

apresentar uma proposta de reajuste com vigência para dois anos, mantendo, não 

obstante, os mesmos índices para 2016 e 2017, com vigência a partir de janeiro de 2016 

(5,5%) e 2017 (5%), além dos reajustes dos benefícios; 

Os servidores persistiram na luta, organizando manifestações nos estados e 

repartições públicas, além de atos unificados em Brasília. Nesse período, houve 

agravamento da crise econômica e política (provocadas pelas próprias medidas do 

governo) com queda acentuada da produção, aumento do desemprego, redução da 

arrecadação, persistência de alta inflacionária e projeção de aumento da dívida bruta, 

etc. Depois de especular a recriação da CPMF sem sucesso, no dia 31 de agosto o 

governo federal encaminhou ao Senado uma proposta de orçamento para 2016 com 

déficit de R$ 30,5 bilhões. 

As medidas anunciadas pelo governo (propositalmente!) aumentaram a crise. As 

classes dominantes exigiram mais ataques aos trabalhadores, mais cortes de verbas, 

menos recursos para a educação, saúde e previdência. Os especuladores passaram a 

cobrar mais juros e garantias para seus “investimentos futuros”, ou seja, precificaram 

quanto o governo está disposto a retirar recursos vitais para a prestação de serviços 

públicos, suprimir direitos dos trabalhadores e transferir recursos para a manutenção de 

lucros em tempos de crise. 

A greve dos servidores, nesse cenário, passou a enfrentar uma questão crucial 

para a sobrevivência dos interesses da classe dominante e do atual governo, que nunca 

rompeu com a lógica de acumulação capitalista: para assegurar os lucros e dar garantias 

aos especuladores e empresários, em tempos de crise, era necessário atacar ainda mais 

os trabalhadores e o serviço público para manter-se no poder. O governo Dilma (PT), 

que nunca fez outra opção de classe, manteve-se fiel aos interesses dos banqueiros, dos 

empresários e do agronegócio. Depois da crise enfrentada com a proposta de orçamento 

deficitário, o próprio governo encontrou a fórmula “mágica” para superar o impasse. Na 

segunda feira, 14 de setembro, os ministros da Fazenda, Joaquim Levy e o Ministro do 

Planejamento, Nelson Barbosa, anunciaram novas (velhas!) medidas: 1 – adiar os 

índices de reajuste dos servidores federais para agosto de 2016, representando R$ 7 
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bilhões de “economia”; 2 – Suspender os concursos públicos programados para 2016, 

estimados em R$ 1,5 bilhão de impacto no orçamento; 3 – Corte no abono permanência, 

representando 11% do vencimento de aproximadamente 110 mil servidores do 

executivo, valor estimado em R$ 1,1 bilhão; 4 - Cortes em programas sociais do PAC 

vinculado ao saneamento básico e ao programa “Minha Casa, minha vida”, no valor de 

R$ 8,6 bilhões; 5 – Nova diminuição do orçamento da saúde na ordem de R$ 3,8 

bilhões. Esses cortes estariam vinculados à suposta reposição de recursos por meio de 

“emendas de deputados” e à utilização de recursos dos próprios trabalhadores como o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Esses novos ataques, que foram desferidos em momento em que algumas 

categorias do funcionalismo público já se aproximavam do quarto mês de greve e outras 

que, apesar de ter processo de mobilização e greves muito aquém de suas possibilidades 

- como a CONDSEF, ligada à CUT - já caminhavam para a assinatura do acordo em 

dois anos, com índices de reajuste parcelado para janeiro de 2016 e 2017. 

Essas medidas provocaram a justa indignação e revolta de amplos setores do 

funcionalismo. A perspectiva, reconhecendo o momento de dificuldades de greves que 

já se aproximavam de quatro meses, com o sintomático recuo de forma desorganizada 

verificada em todas as categorias: SINASEFE (que por questões internas ingressou 

tardiamente e com setores da DN atuando abertamente contra o movimento), ANDES, 

FASUBRA, FENASPS, Judiciários e setores da CONDSEF, a reação mais adequada foi 

indicar o fortalecimento da Marcha do dia 18 e o chamado à greve nacional dos 

servidores no dia 23 de setembro, com atos nos estados e em Brasília. Esse movimento 

foi uma tentativa de reação e protesto contra as medidas do governo e, por mais que 

tenham sido muito importantes, e o foram para tentar reagrupar o movimento, não 

tiveram condições de reverter a correlação de forças naquele momento. As greves, de 

todos os setores, já tinham exaurido parte fundamental de seu ímpeto inicial. 

Novamente, ficou explicita a unidade do governo, congresso, banqueiros e empresários 

para rebaixar salários e retirar direitos e não o oposto: fazer concessões, recompor 

salários, manter e aumentar direitos. 

Ao apresentarmos alguns elementos para nossa avaliação e debate coletivo, 

pretendemos extrair as lições necessárias e identificar os problemas para corrigir, 

aperfeiçoar e desenvolver estratégias que permitam fortalecer a nossa categoria e a luta.  
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Nesse sentido, consideramos que para além de correta, essa greve foi uma 

necessidade. Tornou-se uma greve defensiva na medida em que, com o aprofundamento 

da crise econômica, o governo optou por sacrificar os trabalhadores e os serviços 

públicos. Inicialmente, não teríamos qualquer tipo de reajuste (salários, auxílio 

alimentação, saúde e creche). Sabemos que as conquistas dessa greve estão aquém da 

pauta, contudo, ela foi resultado de um enorme esforço de nossa categoria que além de 

enfrentar o governo precisou enfrentar a burocracia do sindicato 

Assim, não podemos admitir que aqueles que atuaram contra a greve e a 

categoria queiram, agora, desqualificar o movimento e suas conquistas com o objetivo 

de manterem seus cargos na direção do SINASEFE. Apesar dos problemas e do 

desfecho mais complexo - que consideramos equivocado - que se apresentou, 

reivindicamos essa luta como nossa luta e exaltamos o esforço da categoria que 

demonstrou muita combatividade, superando a truculência do governo e a maioria da 

direção do sindicato.  
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Construindo uma alternativa para a classe trabalhadora no Brasil e no mundo a partir de um 

recorte de raça e classe 

                                                                  Claudicéa Alves Durans 

Jean Magno Moura de Sá 

Márcia Raquel Araujo de Carvalho 

Fórum Classista 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse momento de conjuntura complexa constituída por um cenário de crise econômica e 

política que impõe situações difíceis e de ataques à classe trabalhadora em especial à população negra, com 

medidas de ajuste fiscal e cortes no orçamento que atingem os serviços públicos básicos, bem como a perda 

do emprego, o aumento da inflação e do custo de vida, a receita que a burguesia e seus representantes 

adotam é sempre a mesma, como podemos testemunhar nas medidas pensadas pelo Congresso Nacional, 

pela Justiça e pela Presidente Dilma (PT)- MP 664, MP 665, PL 4330, PPE, etc.  

Essas medidas dificultam o acesso ao seguro-defeso, ao seguro-desemprego, às pensões por 

morte e querem permitir o aumento da terceirização com previsão de até as atividades- fins poderem ser 

terceirizadas, diminuírem a carga horária com diminuição dos salários e permitirem que as universidades 

públicas contratem trabalhadores por meio das organizações sociais. 

Os cortes anunciados em programas como o Minha Casa Minha Vida (46%) e áreas como 

Reforma Agrária (50%), Educação (13 bilhões) e Saúde (3,8 bilhões) atingem duramente a população 

negra do nosso país. Também tem crescido à violência contra as mulheres e juventude negra e isto 

demonstra não apenas a crescente combinação do machismo e do racismo, mas um fenômeno de 

feminicídio e genocídio.                

Segundo estimativas do mapa da violência 2015 em 10 anos houve um crescimento de 

homicídio de mulheres negras de 54,7% para um decrescimento de 9,8%; entre as mulheres brancas; e em 

relação à juventude negra o crescimento de homicídio foi de 32% nos últimos dez anos. 

Esses dados revelam a incapacidade do Estado brasileiro em resolver o problema racial e 

gênero, já que não garante à vida de setores expressivos da classe - as mulheres e os negros que somam 

mais de 50% da população, segundo o IBGE (2010). 

A questão racial nessa ótica é a base para pensar o Estado brasileiro, que desde a sua origem 

tem reproduzido relações de dominação, exploração e humilhação do povo negro. Vale lembrar que o 

Brasil possui hoje a segunda maior população negra fora da África. Também é oportuno destacar que no 

período da escravidão moderna o país recebeu cerca de 4 a 12 milhões de negros traficados da África, num 

processo que durou cerca de 350 anos de escravidão em contraste com apenas 127 anos de trabalho livre, 
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no qual os negros e negras foram transformados em “cidadãos de segunda classe” e são hoje o setor mais 

vulnerável -  representam 70,6% do setor de serviços em contratos precarizados e terceirizados. 

É visível o crescimento destes tipos de contratos de serviço na Rede Federal de Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica com a extinção de concursos na área de serviços para super-explorar o 

trabalhador e aumentar os lucros de empresas com subcontratos. 

Os sucessivos governos não tem apresentado políticas consistentes de combate ao racismo. 

Temos tido políticas de ações afirmativas pontuais relacionadas às cotas raciais nas universidades, Estatuto 

da Igualdade Racial (destituído de suas principais reivindicações) e a Lei 10.639/03 (que institui o Ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas), porém pelo processo de coisificação do negro neste país 

é preciso instituir políticas reparatórias. 

Diante deste breve quadro histórico e estrutural afirmamos que o capitalismo é incapaz de 

resolver o problema racial, pois ao constituir sociedades de classes, no qual o setor minoritário - a 

burguesia se apropria dos meios de produção e da riqueza produzida coletivamente, utiliza também as 

ideologias - racista, patriarcal e machista em todas as instituições sociais do Estado (escola, família, igreja, 

mídia, sindicatos) para reproduzir a opressão, ou seja, transforma as diferenças em desigualdades para pôr 

em desvantagens e inferiorizar mulheres, negros e homossexuais. 

A atual crise imigratória é um exemplo concreto de que o capitalismo é brutal e cruel. Tem 

demonstrado a total falta de solidariedade dos governos europeus e norte-americano que são responsáveis 

pela situação de guerra e miséria nos países africanos e do Oriente Médio. Os milhares de refugiados que 

tentam chegar ao continente europeu são impedidos de entrar por uma série de medidas restritivas - que 

vão desde construções de muros e cercas, controle de fronteiras, repressão militar com uso de armas letais, 

Leis proibitivas, etc.   

A situação é desumana, pois além de embarcarem em péssimas condições, muitos morrem por 

asfixia e afogamento. Estima-se que mais de três mil pessoas já perderam a vida no Mar Mediterrâneo. Isto 

demonstra que o capitalismo está longe de ser um projeto humanitário e sustentável e está na fase de 

decadência e destruição, inclusive da espécie humana. 

Estas situações, por outro lado, tem fortalecido a resistência negra em várias partes do mundo, a 

exemplo dos protestos dos jovens contra a polícia e por direitos civis em Baltimore nos EUA; as lutas das 

mulheres na Nigéria contra os sequestros de estudantes pelo grupo extremista Boko Haran e ainda as fortes 

reivindicações salariais dos trabalhadores - mineiros e operários, bem como as greves de estudantes na 

África do Sul contra as altas tarifas das universidades. 

No Brasil é inegável um forte ascenso popular nas periferias do Rio de janeiro e na Bahia 

contra a violência policial; em São Paulo a ocupação vitoriosa das escolas pelos estudantes secundaristas, 
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em sua maioria negra, contra o projeto de Alckmin e no Maranhão a luta quilombola e indígena pela 

titulação de terras, além do processo positivo de enegrecimento da juventude negra brasileira.  

 

2 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: a institucionalização no país 

Segundo Fernandes (1978) pós- abolição da Escravatura em 1888 nenhuma política brasileira 

foi realizada para inserir o negro na sociedade de classes. Esta incorporação realizada de maneira marginal 

e feita pelos próprios negros que para sobreviverem ocuparam-se de subempregos, moravam nas favelas e 

palafitas das cidades, convivendo até os dias de hoje com a falta de políticas públicas básicas. 

Esse processo, combinado com os inúmeros casos de racismo foi denunciado pelo Movimento 

Negro que desmascarava a farsa da abolição e o mito da democracia racial brasileira.  

O forte racismo foi capaz de gerar o seu contrário - um movimento negro resistente, combativo 

com um perfil classista e internacionalista.  Compreendia as bases do racismo na estrutura concreta da 

sociedade de forma institucionalizada, ao mesmo tempo como um veículo ideológico de reprodução da 

dominação através das instituições sociais. 

É com esse caráter que nasce no país um movimento que compreende o racismo no mundo com 

características de xenofobia, segregação racial, intolerância religiosa, genocídio, homicídio, etc. Por outro 

lado, este movimento reflete os problemas nacionais e, além das denúncias das desigualdades raciais, foi 

capaz de mobilizar muitos negros, através de práticas educativas para construção da identidade e cultura 

negra.  

Foi importante também no debate acerca da necessidade de um programa antirracista no país. 

Neste contexto o marco fundamental foi durante a comemoração do Tricentenário de Zumbi em 1995, 

quando conseguiu mobilizar em Brasília cerca de trinta mil pessoas exigindo reparações por mais de 350 de 

escravidão e políticas públicas para o povo negro, porém a resposta do então Presidente da época FHC foi 

criar apenas Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra com o objetivo de 

incluir a questão racial na agenda política nacional.  

Esses fatos somados ao contexto de agenda internacional proposto pela Declaração e do 

Programa de Ação da III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlatas realizada em Durban 2001, promovido pela UNESCO, contribuíram para que a 

questão racial começasse a fazer parte da agenda política dos governos. 

Nessa direção, a própria conferência reafirmou que o Brasil era um país racista e que havia 

necessidade de estabelecer políticas de ações afirmativas para a população negra. Desta forma, algumas 

ações são implementadas como a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial- SEPPIR, as cotas raciais nas universidades, a Lei 10. 639/2003 e aprovação do Estatuto da 

Igualdade Racial. 
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Dessas ações supracitadas duas delas estão em curso na Rede Federal- a lei 10.639/2003 e as 

cotas raciais. Estas ações buscam a democratização da educação escolar através da inclusão dos alunos 

negros por meio das cotas e oportunizar o conhecimento das experiências africanas e afro-brasileira.  

Contudo são ações dificultadas principalmente por falta de financiamento, ainda mais com os 

drástico cortes no orçamento pelo governo federal que atingiram principalmente à educação. Neste sentido, 

não há investimento na formação dos professores nem tão pouco na compra de livros e materiais didáticos 

que abordem a questão étnica e racial. 

Em relação às cotas raciais bastante questionadas inclusive por militantes sindicais por 

considerá-las injustas; não adaptadas ao mérito individual ou ainda a afirmação que podem rebaixar a 

qualidade do ensino e da educação, porém este debate superficial, não analisa com profundidade as 

estruturais educacionais injustas, nem tão pouco as relações raciais marcadas por profundas desigualdades 

sociais e discriminações.  É preciso políticas de ações afirmativas como medidas reparatórias para superar 

as distorções sociais históricas. 

As cotas raciais foram ampliadas pelo decreto 12. 711 de 29 de agosto de 2012 que determina 

aos Institutos Federais e as universidades públicas reservas de vagas de no mínimo cinquenta por cento em 

seus cursos de graduação, ensino técnico e tecnológico. 

Neste percentual se distribuem por critérios alunos que cursaram integralmente o Ensino Médio 

em escolas públicas, alunos com renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita, além dos 

critérios raciais, que neste caso específico, serão cotas proporcionais à porcentagem da população de cada 

grupo nos estados de acordo com o IBGE aos estudantes que se autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.  

Esta medida parece que conseguiu mediar o debate acerca das cotas raciais por aqueles que se 

posicionam contrários, pois geralmente os indivíduos são mais sensíveis às cotas sociais, porém, tem sido 

um tenso debate. 

 

3 SINASEFE DIANTE DESSE QUADRO 

O SINASEFE não pode ficar isento desse debate, precisa compreender a complexidade da 

questão racial que envolve defesa de direitos humanos, justiça distributiva, o direito de ser, ao mesmo 

tempo o igual e o diferente, a identidade e a consciência nacional num contexto de mundialização do 

capital, que contraditoriamente tem restringido o papel social do Estado, com rigorosa política de ajuste 

fiscal e cortes orçamentários. 

Não é por acaso que as políticas de ações afirmativas se dão principalmente no terreno da 

educação escolar.  A escola assume neste cenário o papel de resolver problemas históricos da sociedade, 

isto se dá pela inclusão- acesso e preparação para o convívio social. 
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Este debate é encarado na maioria das vezes apenas no âmbito das relações interpessoais, 

passando a ser visto como de ordem ética e moral, porém é sobretudo histórico e estrutural, refletindo sobre 

as relações humanas. Neste sentido é importante compreender as desigualdades sociais e como esta se 

reproduz também nas relações humanas, seja pela reprodução de preconceito, estereótipos, discriminações, 

práticas de racismo, machismo e homofobia.  

tEstas situações não imunizam o nosso sindicato, nem nosso local de trabalho e isto tem 

interferido na vida do trabalhador quando é vítima dessa práticas, comprometendo sua identidade, 

dignidade e relações afetivas e sociais, causando graves danos à saúde física e mental. 

Desta forma propomos: 

 Combater toda forma de opressão: machismo, racismo e lgbtfobia, compreendendo-as como 

ideologias que servem para dividir a classe trabalhadora. 

 Proporcionar cursos de formação sobre o tema racial, de gênero e LGBTT para dirigentes sindicais 

e militantes de base, a partir dos movimentos de opressão que compõe a CSP-Conlutas (MNQRC, MML e 

Setorial de LGBTT). 

 Fazer um levantamento da composição social, étnico-racial e de gênero, a partir de nossa estrutura 

organizacional (seções e sindicatos locais). 

 Renomear o GT – Identidade de gênero, Orientação Sexual, Raça e Etnia e Trabalho Infantil para 

GT de Opressões e fortalecer sua construção em todas as seções sindicais. 

 Promover eventos de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, em datas 

importantes no calendário de lutas da população negra, a exemplo do dia 20 de novembro, Dia Nacional da 

Consciência Negra, estimulando a participação do conjunto dos trabalhadores 

 Lutar para que seja implementada a lei 10.639/03 na rede federal de educação básica, técnica e 

tecnológica garantindo a realização de seminários para dirigentes sindicais e militantes de base com o 

objetivo de conhecer a História e Cultura da África e dos Afrodescendentes. 
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 CONSTRUIR A EDUCAÇÃO DO PODER POPULAR! 
 

I – A educação como mercadoria 

 

1. A crise de acumulação capitalista, acentuada após os anos 2008/2009, mas em curso desde os anos 

1970 no contexto global, levaram o capital a buscar novas formas de acumulação e expansão das suas 

“fronteiras” em busca da manutenção das suas taxas de lucro. É nesse contexto que diversos direitos sociais 

têm sido mercantilizados, sendo a educação um dos principais alvos da crescente privatização. 

 

2. No Brasil o avanço da educação privada sobre a educação pública é um fenômeno que vem se 

intensificando desde a década de 1990. O avanço das matrículas na rede privada, principalmente nos níveis 

superior e técnico, amplamente incentivadas com recursos públicos, fizeram com que o país seja o recordista 

mundial de empresas lucrativas de ensino. Não é a toa que a maior empresa educacional do mundo tenha sua 

sede no Brasil, a Kroton-Anhanguera tenha apresentado em 2014, uma receita bruta de R$ 4,7 bilhões. 

 

3. Enquanto as redes privadas avançam, agora visando níveis de ensino poucos explorados, como o 

ensino médio, no qual as matrículas são majoritariamente na rede pública, as escolas públicas são precarizadas 

e desmontadas, com o fechamento de escolas, "reordenamentos" e retiradas de direitos dos/as trabalhadores/as 

em educação. Uma das principais políticas de privatização do ensino médio é a reestruturação curricular 

denominada Base Nacional Comum (BCN), pautada por grupos como os Institutos Ayrton Senna e Natura e 

as Fundações Roberto Marinho e Lemann, as BCN's foram incorporadas pelo MEC como a grande inovação 

para as escolas de nível médio, sendo debatidas a "toque de caixa", num processo que visa acelerar o projeto 

privatista. 

 

4. O Plano Nacional de Educação, para o decênio 2011-2020, aprovado pelo Congresso Nacional em 

2014, ratificou a privatização como política de Estado, sinalizando para a continuidade e aumento de repasses 

de recursos públicos para a rede privada ao definir a meta de investimento de 10% do PIB na educação (apenas 

para o ano de 2020) que não será destinado exclusivamente para a educação pública. 

 

5. É nesse contexto que devemos compreender que o atual gerenciamento que o Estado capitalista tem 

realizado em nosso país, pelo menos nos últimos 10 anos, é um remodelamento, pelo menos no nível das 

aparências, de toda a rede tecnológica, das universidades e da educação básica. Nos últimos tempos, passamos 

pela criação e expansão da rede de educação profissional e tecnológica, pelo PROUNI, pelo REUNI, pelo 

aumento da destinação de recursos para o FIES, e mais recentemente, vivemos o período do programa "Pátria 

Educadora", que contraditoriamente se desenvolve em um cenário de arrocho fiscal com cortes de mais de RS 

10,5 bilhões do orçamento destinado para o MEC no ano de 2015. 
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6. Lançado como mote do segundo Governo Dilma a mais atual das ações do governo federal ligado à 

educação é, assim chamado, Pátria Educadora. Alegando que o "Brasil avançou decisivamente na ampliação 

do acesso ao ensino, desde a creche até a universidade", o programa assume a tarefa de qualificar o ensino 

público, aproveitando o exemplo da lógica empresarial, afirmando que é o modelo que deu certo, mudar a 

maneira de ensinar e de aprender, asseverando que a prática atual "é a negação de nós mesmos" e que o ensino 

deve estar direcionado para as habilidades de análise verbal e de raciocínio lógico, propondo substituir a 

uniformidade desorganizada pela diversidade organizada. Nesta lógica, é necessário construir o federalismo 

cooperativo no ensino básico, mudando seu paradigma curricular e pedagógico. 

 

7. É importante notar que o referido programa admite que a grande maioria dos professores estão entre 

os oriundos do ensino médio com menor aproveitamento e fala-se em sua melhor qualificação e melhor 

remuneração. Todavia, a exemplo do produtivismo exigido das universidades públicas, e do modelo toyotista 

de seu gerenciamento pelo MEC e CAPES, há aí diversos problemas. 

 

8. Entre esses problemas, podemos apresentar a manifestação do STF, em 20 de abril de 2015, pela 

constitucionalidade da Lei 9.637/98 que acaba por instituir no Brasil o modelo neoliberal de gerenciamento 

da educação ao admitir a criação de Organizações Sociais (OS), o que foi recebida com absoluto entusiasmo, 

principalmente pelo MEC. 

 

9. O projeto de transferência da gestão dos IF’s para a administração do Sistema S, já sinalizado pelo 

governo federal e que ganhou força com a ida de Aloísio Mercadante para o MEC, é outro pilar das políticas 

privatistas que tendem a ganhar força com o recrudescimento das políticas neoliberais em curso. 

 

II- Os Institutos Federais 

 

10. O ano de 2008 marcou a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), após 

um conjunto de ações e medidas que se iniciaram em 2003 e concluiram-se durante o segundo mandato de 

Luís Inácio Lula da Silva (2007-2010). Os Institutos foram criados sobre as bases dos Centros de Educação 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET´s) e as Escolas Agrotécnicas Federais, cuja origem histórica 

remonta às Escolas de Aprendizes e Artífices criadas em 1909, no Governo de Nilo Peçanha. Estes centros de 

formação profissional incorporaram ao longo do tempo uma concepção tecnicista em seu modelo pedagógico 

e voltada para atender às demandas do mercado local, de certa forma os IF's herdaram essa estrutura em sua 

formação. Desde 2008 os Institutos Federais passaram por um processo de expansão e interiorização que em 

termos de velocidade de implementação não tem comparativo na história educacional brasileira. O processo 

de expansão dos IF´s serviu como uma das principais bandeiras políticas eleitorais das candidaturas petistas 

nas últimas eleições, sempre evidenciada pelo discurso oficial como base de uma suposta "revolução 
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educacional" no país. 

 

11. As concepções hegemônicas de educação – todas elas pró-capitalistas – estão bem presentes no modelo 

de expansão e interiorização dos Institutos Federais. Apesar de todo um discurso oficial que busca projetar e 

legitimar a expansão sob bandeiras da "inclusão" e do "desenvolvimento social", o impulso real das políticas 

organizadas em torno dos Institutos Federais está pautado no sentido de atender interesses econômicos dos 

chamados : " arranjos produtivos locais" em aberta consonância de desenvolvimento do mercado. às demandas 

do capital monopolista, que nas últimas décadas intensificou o processo de interiorização em busca do 

aumento das taxas de exploração do capital sobre o trabalho. O processo de expansão vem se dando pela lógica 

da precarização. O funcionamento de diversos campi se dá em um contexto de falta de infraestrutura, com 

prédios improvisados, a falta de laboratórios e a defasagem de docentes e técnicos-administrativos. 

 

12. Uma auditoria realizada em 2013 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), revelou um déficit de 8 

mil professores e 5 mil técnico-administrativos. Vale frisar que esta lógica da precarização que tem presidido 

a expansão da Rede Federal denota um projeto de país, de um Brasil capitalista e dependente, submisso ao 

papel imposto pela atual divisão internacional do trabalho. Este modelo de expansão busca formar força de 

trabalho para uma economia capitalista dependente e em crise sistêmica, hipertrofiando as características mais 

nefastas típicas da nossa formação sócio-econômica, tais como a tendência à reprimarização da economia e 

ao excedente de força de trabalho em relação à demanda do capital, retroalimentando a superexploração da 

força de trabalho característica do capitalismo tupiniquim. Concomitantemente, vale considerar também o 

reflexo das desigualdades capitalistas regionais no processo de expansão da Rede Federal: ainda que a 

expansão precarizada seja a tônica, é notório que a intensidade do precário é determinada em razão do perfil 

econômico das variadas regiões do país. 

 

13. Desta forma, o desigual e combinado interno ao capitalismo brasileiro se expressa em alguns centros 

de excelência, em tipos médios nas capitais com maior fluxo de capitais e, por fim, no mais completo abandono 

de preceitos mínimos de qualidade na vasta periferia do capitalismo dependente brasileiro. A reprodução das 

assimetrias regionais é mais um sintoma da sintonia da expansão com os desígnios do capital. 

 

14. Por sua vez, a criação dos IF's possibilitou a reinserção do modelo de ensino médio integrado ao ensino 

técnico, modelo que havia sido reduzido e suspenso na Rede de EPT desde 1997 através da Lei 2208, 

ratificando dessa forma o caráter tecnicista dessa modalidade de ensino. Essa alteração, por sua vez, torna-se 

importante para o diálogo com os alunos sobre os sentidos do trabalho profissional e a realidade conjuntural, 

suas determinações e contradições, pois a inclusão no currículo dos cursos técnicos integrados de disciplinas 

como sociologia, história, geografia e filosofia por exemplo, possibilitam o esteio para desenvolver esse debate 

crítico sobre a ordem do sistema. 
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15. Outro ponto a ser observado enquanto possibilidades de espaço de mediação, é a incorporação no 

estatuto dos IF's, da integração do ensino, da pesquisa e da extensão, que poderá vir a ser, um dos pontos de 

disputa ideológica para o necessário debate sobre o sentido social que o conhecimento científico e tecnológico 

devem assumir em relação às comunidades locais sob outras perspectivas que estejam além da reificação do 

mercado.   

 

III - A luta por uma Educação Popular 

 

16. O debate acerca de um projeto de educação para os trabalhadores, em especial a luta por uma Educação 

Popular, está umbilicalmente vinculado a um projeto de poder. Não é preciso retomar, nos limites deste texto, 

a história de como a burguesia, em seus embates contra as classes senhoriais do feudalismo, formulou uma 

nova visão de educação associada a uma nova visão hegemônica de mundo. Ou mesmo como a visão de 

educação se amplia e nacionaliza dentro dos contextos das revoluções socialistas, nos países periféricos, 

durante o século XX. Sumariamente, a luta por uma educação, para além do status quo, se fortalece com o 

acirramento político e social das lutas de classes. 

 

17. Neste sentido, no último ciclo hegemonizado pela cultura da cooptação e do apassivamento à ordem 

burguesa, falar de luta por uma educação para os trabalhadores e educação popular parecia apenas uma bela 

bandeira de luta ou tema para seminários acadêmicos. Tendo em vista o desgaste deste ciclo, a insatisfação 

dos trabalhadores e a grande organização burguesa no país, lutar por um outro modelo de educação passa a 

ser uma necessidade impreterível para qualquer movimento político e social que realmente reivindique a 

construção de uma contra hegemonia dos trabalhadores na sociedade brasileira. 

 

18. Necessidade que se articula com a luta anticapitalista no terreno da educação, e pode ir além de uma 

bandeira abstrata ao se converter em eixo unificador dos setores populares em luta neste terreno. Para tanto, 

este eixo precisa se articular dentro e fora da ordem burguesa: resistindo aos ataques privatizantes, lutando 

por condições de estudo e permanência dos estudantes de origem popular, ocupando espaços e fazendo ecoar 

as demandas populares dentro das instituições (escolas, universidades, etc.), participando dos movimentos, 

reivindicações e entidades de estudantes, técnicos e professores. Contudo, é fundamental que ampliemos 

socialmente esta luta para fora da órbita "democrática" burguesa. Devemos nos debruçar: a) na articulação da 

produção de ciência e tecnologia com as demandas da classe trabalhadora e seus movimentos; b) na 

constituição de espaços de formação crítica nos locais de trabalho e moradia; c) na luta pela democratização 

do acesso e produção cultural. Em suma, construir na luta prática o modelo de educação do poder popular. 

 

19. A difícil conjuntura que se apresenta para servidoras/es e estudantes dos IF’s coloca a necessidade de 
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apontar um caminho diferente a seguir. Um caminho que rompa com a lógica neoliberal e que consiga fazer 

os enfrentamentos em defesa de um Instituto Federal público e POPULAR. Como uma instituição de ensino 

básico, técnico e tecnológico, os IF’s tem a possibilidade de formar a juventude e as/os trabalhadoras/es numa 

perspectiva politécnica, que englobe a educação nas suas dimensões intelectual, corporal e tecnológica. O 

horizonte que queremos é de um IF no qual as lutas das/os trabalhadoras/es em educação e das/os estudantes 

estejam associadas diretamente às lutas da classe trabalhadora, no rumo da construção de uma educação 

emancipadora e de uma nova forma de sociabilidade, a sociedade socialista. 

 

NÃO AO AJUSTE FISCAL DO CAPITAL!!! 

 

ABAIXO ÀS PRIVATIZAÇÕES/TERCEIRIZAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO!!! 

 

NÃO ÀS CONTRARREFORMAS PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA PROPOSTAS PARA 2016!! 

 

NENHUM DIREITO A MENOS, AVANÇAR NAS CONQUISTAS! 

Assinam esta Tese: 

 

Adriana Henning – IFFarroupilha 

Cristiano Pereira Costa - IFMT 

Diógenes Sgarbi – IFG 

Edson José Sant'Ana – IFMT 

Evandro Both - IFFarroupilha 

Fabiano Duarte - IFAL 

Fabrício Júnior de Oliveira Avelino – IFAL 

Fábio Bezerra – IF Sudeste MG 

Flávia Lorena Brito - IFMT 

Gabriel Magalhães – IFAL 

Hernani Cavalheiro – IF Sul-riograndense 

Jefferson Rego – IF Goiano 

João Carlos Cichaczewski – IFC 

José Ernesto Alves Grisa – aposentado IF Farroupilha 

Larissa Leal – IF Goiano 

Marta Jane da Silva – IFG 

Rodrigo da Costa Lima – IFSC 

Rubens Ragone - IFMG 

 



TESE Nº06 - Adão de Assis e outros 

25 

 

Construir a unidade dos trabalhadores para superar a ofensiva do atraso. 

O ano de 2015 foi marcado pelos ataques sofridos pela classe trabalhadora e pelo 

cenário sombrio que lança sobre o futuro. Há décadas que não sentíamos de maneira tão 

viva a ameaça de ver as próprias instituições liberais burguesas e suas concessões limitadas 

em risco tão iminente.  

Do extraordinário orçamento da União (quase 2 trilhões de reais), quase 50% são 

destinado para a dívida pública (cerca de 3 bilhões de reais por dia), nunca vimos os fins 

do Estado serem redefinidos de maneira tão acintosa em favor do capital financeiro, que 

não se contenta em abocanhar uma parcela cada vez maior dos salários dos trabalhadores. 

Reestruturando o Estado pela via do “Ajuste Fiscal” no sentido de garantir que em 

primeiro lugar se “pague os serviços da dívida” e que todas as outras funções do Estado 

sejam permanentemente diminuídas e precarizadas.  

É urgente construir a unidade real da classe trabalhadora. Urge mais do que nunca 

um projeto político alternativo construído nas ruas, nos sindicatos e nas organizações de 

esquerda.  

2008: desregulamentação e crise. 

Os pioneiros do neoliberalismo atacam a forma de interferência do Estado na 

economia, assim como à atuação dos sindicatos e dos movimentos sociais. Defendiam que 

a existência do chamado “Estado de Bem Estar Social” e seus serviços e direitos públicos, 

as regulações das relações de trabalho via leis trabalhistas, e a “demasiada liberdade” 

permitida à ação dos sindicatos pressionava para baixo os lucros das empresas, limitava o 

desenvolvimento econômico das empresas e do sistema capitalista como um todo e se 

constituía de fato numa limitação dos direitos fundamentais do liberalismo clássico, qual 

seja, o da liberdade da propriedade privada. 

A aplicação das teses neoliberais têm resultado num fenômeno chamado de 

desconcentração espacial da indústria, a queda das barreiras alfandegárias, tidas desde 

então como limites artificiais que prejudicam o desenvolvimento econômico, os países que 

executam as mais radicais formas de exploração do trabalho (o maior exemplo é a China) 

passam a ter as melhores condições de competitividade. A classe trabalhadora de países de 

sólido aparato industrial, como Estados Unidos e Alemanha já sentem na pele o horror do 

desemprego e do achatamento dos salários. Nos países do chamado “capitalismo 

emergente”, como Argentina, Brasil, México, Rússia, etc., os efeitos dessa 

desconcentração são muito piores. O Brasil tende a retornar a uma condição de consumidor 

de tecnologia produzida fora e a desempenhar uma função secundária no que tange à 

produção industrial e tecnológica. Esse processo explica a um só tempo a queda da nossa 
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produção industrial, a ascensão do agronegócio enquanto setor mais dinâmico da 

economia, assim como também as pressões do capital para a retirada dos direitos dos 

trabalhadores. Daí a pressão para a regulamentação das terceirizações que não são apenas 

para os serviços públicos.  

 Em todo o mundo a causa das pioras nas condições de vida são apresentadas pelos 

aparelhos de hegemonia (meios de comunicação, fundações de pesquisas liberais, etc) 

como decorrência da não aplicação até às últimas consequências dos ditames neoliberais e 

não como a consequência esperada e planejada de sua execução, um dos maiores efeitos 

desse processo foi o aumento impressionante do capital financeiro sobre o produtivo. 

 A “marolinha” brasileira 

O neoliberalismo como orientação para politica de Estado no Brasil tem início com 

Collor, mas foi no governo de FHC que deu seus passos mais largos e decisivos. No 

governo Sarney, vivemos o ápice da recessão e da hiperinflação, enquanto os salários e 

condições de vida eram corroídos, os aparelhos de hegemonia da classe dominante 

trabalharam com intensidade e eficiência para propagandear as soluções neoliberais para a 

economia.  

Com apoio da mídia, FHC derrotou as greves mais importantes que ocorriam e 

desferiu os ataques até então mais duros que já havíamos sofrido. Foram oito anos de 

arrocho salarial, retirada de inúmeros direitos (se bem que não conseguiu fazer a reforma 

da previdência), muitos episódios de corrupção e importantes privatizações, tais como a 

Vale do Rio Doce, a Telebrás, a CSN, a Eletrobrás, o fim do monopólio da Petrobrás, etc. 

A taxa de crescimento da economia durante todo o seu mandato foi de 2,4%, menor ainda 

que a da chamada década perdida (década de 80) que foi de 3,2%.  

A eleição de Lula da Silva do PT, em 2002, gerou uma esperança de que mudasse o 

curso da política econômica e que as reformas neoliberais fossem derrotadas.  

A partir de 2004, com o cenário favorável, o governo do PT pôde contar com um 

vultoso aumento das receitas. E usou essa gordura para administrar o capitalismo para o 

capital financeiro. Em linhas gerais, o governo do PT fez tudo o que receitava o capital 

financeiro, reformou a previdência, manteve a política econômica de FHC, pagou 

rigorosamente “as suas obrigações”, ganhou avaliações positivas das agências de 

classificação de risco. Especulou com os títulos da dívida pública brasileira, construiu uma 

gigantesca reserva de dólares, e repartiu de maneira desigual esses ganhos com o capital e 

com sua base social. Para o capital produtivo acenou com muitas modalidades de renúncia 

fiscal e com a ampliação do mercado interno pela via da abertura de crédito, especialmente 

na modalidade de crédito consignado. De modo que a um só tempo satisfez o capital 
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financeiro, que a cada ano se apossava de uma parte maior dos salários dos trabalhadores, 

do capital produtivo, que se beneficiou, para além das renúncias fiscais de um mercado 

interno em expansão (o que contribuiu para diminuir as taxas de desemprego, ainda que os 

postos de trabalho criados o sejam em sua maioria de baixa remuneração) e até de parte da 

classe trabalhadora, que sentiu pela primeira vez que podia consumir. Programas como o 

Prouni permitiram que parte da população se sentisse com acesso ao ensino superior, ao 

mesmo tempo em que fazia transferências milionárias de recursos públicos para as 

instituições privadas de educação. Graças a sua tradição sindical, o PT no poder também 

conseguiu cooptar grande parte do movimento dos trabalhadores, de modo que as 

resistências às suas traições foram bem menores do que teriam sido contra um governo 

tucano. 

O governo do PT inaugurou uma nova forma de populismo, com políticas sociais 

compensatórias, em especial o bolsa família que mantem famílias inteiras numa situação 

semi-precarização e dependência do Estado. Assim, a cada eleição vem o fantasma do “fim 

da bolsa família” e muitos se vê diante da possibilidade de perder todo o pouco que possui, 

e vota no PT por medo. 

Mas as condições favoráveis eram transitórias e não estruturais. Em 2008, quando 

se iniciou a crise, o então presidente chegou a dizer que a crise não chegaria ao Brasil, que 

seria uma “marolinha”. E de fato, conseguiu retardar seus efeitos ampliando o crédito com 

desconto em folha, do estímulo ao mercado interno pela via das renúncias fiscais e também 

graças ao colchão de reservas em dólar que conseguiu acumular durante o período de alta 

no preço das commodities. Mas essas medidas têm, evidentemente, limites.  

No governo Dilma, o PT teve que fazer uma escolha entre manter as pequenas 

concessões à sua base social, ou jogar nas costas da classe trabalhadora os custos da crise 

mundial. Como suposta saída para essa crise, amplia sua política neoliberal de corte 

orçamentário e manutenção do pagamento da dívida através do superávit primário, 

ampliando assim os lucros dos bancos e do capital financeiro e comprometendo quase 

metade do orçamento da União. Vivemos uma intensa precarização dos serviços públicos e 

o aumento dos índices de desemprego, impuseram duas medidas provisórias (MPs 664 e 

665) que atacam diretamente direitos sociais conquistas pelos trabalhadores mais 

necessitados. 

O corte de mais de 9 bilhões do  seu orçamento da educação em 2015 e os 

permanentes atrasos nos repasses para as IFE, fazem com que a nossa Rede que vivenciou 

uma expansão precarizada agora passe a conviver com o sucateamento, sem a garantia de 

estruturas, materiais e servidores necessários para uma educação de qualidade.  
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Na saúde o programa “Mais Médicos” ignorou o óbvio, sem infraestrutura não há 

milagre. A ação dos programas oficiais nem de longe resolve a ausência do diagnóstico 

laboratorial, de equipamentos para realizar exames, da ausência de medicamentos, de 

infraestrutura hospitalar e ambulatorial, o problema de saneamento básico. Perdemos a 

guerra contra um mosquito. A microcefalia ocultada durante muito tempo afetará os 

brasileiros por gerações, viraremos uma sub-espécie humana.  

A Vale do Rio Doce entregue às multinacionais lucrou o que foi possível, matou 

um rio inteiro e condenou a população ribeirinha a miséria e desespero. 

O governo do PT fez vista grossa dando prosseguimento a privataria do PSDB.  

As novas direitas 

Aproveitando-se da crise política instalada no país, avançam propostas 

conservadoras e reacionárias no Congresso Nacional. Tendo à frente o deputado Eduardo 

Cunha (PMDB) e apoiados pelos setores mais conversadores da sociedade brasileira, essas 

propostas colocam em risco a educação emancipatória, os direitos básicos das mulheres e 

dos LGBT, os direitos das comunidades indígenas e os direitos dos trabalhadores como um 

todo. 

Um conjunto de propostas busca acabar com a educação crítica e cidadão.  O maior 

exemplo é o PL (no 867/2015 e no 1.411/2015), chamado Escola Sem Partido, que com o 

argumento de acabar com o “assédio ideológico” nas escolas, na verdade busca acabar com 

a educação emancipatória e comprometida com a cidadania e a justiça social. 

Ser ou não ser uma república de bananas? 

Como parte da ação desses setores conservadores e reacionários, em dezembro de 

2015, Eduardo Cunha deu início ao processo que visa o impeachment da presidente Dilma. 

Processo que além de não ser resultado da mobilização sindical e popular, não representa 

os interesses dos trabalhadores.  

A conjuntura política é complicada, por isso, torna-se fundamental a unidade do 

movimento sindical e popular no sentido de combater a política de ajuste do governo 

Dilma (PT) e ao mesmo tempo lutar contra o avanço dos setores conservadores que 

impulsionam o impeachment.  

Para isso, é necessário relembrarmos do que ocorreu em nosso país, mexendo com 

as estruturas políticas vigentes, em junho de 2013.  Ao mesmo tempo em que aquelas 

manifestações passaram a assumir um caráter conservador, capitaneado pela grande mídia, 

também estava lá uma grande revolta contra o sistema político atual. Principalmente a 

juventude mostrou sua insatisfação com deputados, senadores e governantes, mas também 
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mostrou a necessidade da construção de uma alternativa política democrática, sem 

personalismos e sem os oportunismos partidários. 

A revolta protagonizada pelos estudantes secundaristas de São Paulo, no final de 

2015, revelou que precisamos aprender com essas novas formas de luta. Se, por um lado, 

avança os setores conservadores, por outro lado multiplicam-se formas de resistência, das 

mulheres, dos jovens, dos negros, dos trabalhadores. 

O Sinasefe impulsionou e ajudou na construção da CSP-Conlutas, o que tem sido 

fundamental para não atuarmos de forma isolada e intervimos na construção desse 

importante instrumento de luta da classe trabalhadora. No entanto, a CSP-Conlutas ainda 

permanece isolada de importantes parcelas do movimento sindical e popular. Por isso, é 

fundamental que a central busque construir a unidade com outros setores da classe 

trabalhadora.  

Isso somente ocorrerá se a CSP-Conlutas deixar as denúncias aos outros 

movimentos e organizações e buscar realmente se consolidar como polo aglutinador dos 

trabalhadores. E nosso sindicato pode cumprir um importante papel nesse sentido. 

Nesse contexto, algumas bandeiras são fundamentais para nosso sindicato: 

- Construir a unidade real da esquerda combativa, o SINASEFE e a CSP-

CONLUTAS devem trabalhar para aprofundar os laços com os movimentos sociais.  

- Auditoria da dívida pública; 

- Não ao impeachment e à política de ajuste de Dilma; 

- Contra o avanço da pauta conservadora no Congresso Nacional; 

- Por uma educação pública, gratuita e emancipatória; 

- 10% do PIB para a educação pública; 

- Defesa dos direitos dos trabalhadores; 

Assinam essa tese: 

Adão de Assis Ferreira Júnior (IFRJ), Alexandre Lucena (IFPB), Allan Patric (IFPB), 

Araújo Pereira (IFPB), Aureo Viegas (IFMA), Camila Martins (IFPB), Cleide Silva 

(IFGOIANO), Cleo Santos (IFGO), David Lobão (IFPB), David Moreno Montenegro 

(IFCE), Fabiano Godinho Faria (IFRJ) Fabiano Rosa Magalhães (IFNMG), Fabrício 

Tavares (IFAL) Flávio Morais (IFGO), Francisco Chagas (IFPB), Gláucio Delaia Gomes 

(IFRJ), João Campinho (IFSP), Joaquim Teixeira (IFMA), José Raimundo Teixeira 

Guimarães (IFMA), Leandro de Assis (IFPB), Leandro Guarnieri (IFSULDEMINAS), 

Leonardo Santos (IFPB), Marcio Maltarolli (IFSULDEMINAS), Mateus Camargo 

(IFSULDEMINAS), Micilandia Pereira de Sousa (IFPI), Odemir Vieira (IFSC), Pedro 

Ribeiro (IFMA), Ruy França (IFMA), Omar Souza Nicolau (IFRJ), Ronaldo Naziazeno 

(IFBA), Valter Felix (IFRJ), Vinicius Retamoso Mayer (IFAM). 
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Crises econômica e política: Os sentidos da crise sistêmica do capitalismo e as tarefas dos lutadores na 

construção da UNIDADE da CLASSE TRABALHADORA. 

 

1. A conjuntura atual é de profunda crise do capitalismo em seus centros tradicionais, Europa e Estados 

Unidos. Os balbucios de recuperação que se registram nos EUA são originados pela determinação de mais 

precarização do trabalho e retirada de direitos trabalhistas, para que a burguesia e suas frações possam 

manter sua margem de lucro. Esse quadro de crise se repete no Brasil, onde a estrutura capitalista se 

apresenta de forma completa, contando com todas as instituições que compõem esse modo de produção e 

sua crise sistêmica. 

2. O ano de 2015 ficou marcado como aquele em que processos econômicos e políticos que estavam 

sendo gestados há algum tempo irromperam com toda intensidade. Tal irrupção desenvolveu as crises 

econômica e política e abriu um cenário de incertezas, mas que traz, simultaneamente, possibilidades para a 

esquerda anticapitalista e anti-imperialista. 

3. No plano econômico, desde 2013 já havia indícios de que a crise sistêmica do capitalismo chegara ao 

país, contrariando a tese petista de um desenvolvimento capitalista sem crise (“capitalismo sustentável ou 

neodesenvolvimentismo”). A tendência declinante da economia se consumou em 2014 com estagnação 

econômica, ainda que os efeitos mais nocivos sobre os trabalhadores tivessem sido represados em razão do 

ano eleitoral. Apesar desse represamento, era evidente que o ano seguinte (2015) seria marcado por uma 

política econômica tipicamente neoliberal, o que se concretizou com o plano de recrudescimento das 

privatizações (aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, etc.), dos efetivos cortes orçamentários (cerca de R$ 

80 bi), do desinvestimento e da proposta de venda de parte do capital da Petrobrás (BrasPetro, GasPetro), 

das propostas de aumento da carga tributária incidente sobre o trabalho em benefício do capital financeiro, 

além dos ataques brutais aos direitos trabalhistas como as MP’s 664 e 665, que afetaram direitos trabalhistas 

como seguro desemprego, aposentadorias e auxílio-doença, e a PL 4330, que visa generalizar as 

terceirizações no país em benefício dos patrões e da expansão da superexploração dos trabalhadores.  

4. O imediato pós-débâcle da economia mundial em 2008 proporcionou ao Brasil e aos países da 

periferia um alento econômico, ocasionado pelo paradoxal aumento dos preços das commodities agrícola e 

mineral e do fluxo de capital para as principais economias do hemisfério sul. Tal oferta de capitais numa 

economia mundial estagnada proporcionou à economia brasileira créditos mais baratos, o que se expressou 

num primeiro momento no aumento dos investimentos diretos e na elevação da oferta de crédito para pessoa 

física, impulsionando artificial e temporariamente o consumo das famílias. A tais aspectos somemos as 

políticas anticíclicas adotadas pelo governo Dilma/Mantega, que mesmo sem romper com a tríade neoliberal 

(câmbio flutuante, superávit primário e juros altos), aplicaram medidas atenuadoras da ortodoxia da Escola 

Neoliberal de Chicago que soergueram o ciclo de acumulação capitalista no Brasil. O uso de bancos estatais 

como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros regionais a fim de viabilizar a concentração de 
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capitais, os investimentos em obras de interesse do capital via PAC 1 e 2 e mesmo o Minha Casa Minha 

Vida são alguns exemplos da política conduzida neste curto período.  

5. Ao contrário do que afirmava o governo e os seus apologetas, esta política de mais Estado para 

viabilizar a acumulação capitalista não garantiu sequer a manutenção dos níveis de emprego e renda dos 

trabalhadores, visto que o ciclo expansivo do capital foi rapidamente dando sinais de esgotamento. À 

superacumulação de capitais e a consequente queda na taxa de lucro das empresas se somaram mudanças no 

cenário econômico externo, tais como a tendência à diminuição do fluxo de capitais para o sul e a redução 

nos preços das commodities no mercado internacional – que deve ser atribuída ao esfriamento da economia 

chinesa, principal destino das commodities brasileiras, que tem crescido cerca de 7% ao ano, quando até 

algum tempo atrás crescia 10%.  

6. Diante desse cenário econômico, estava evidente, à luz da correlação de forças, que as alternativas de 

governo articuladas na construção das principais candidaturas (PT/PMDB, PSDB/DEM/PPS, PSB/REDE) 

que viessem a assumir em 2015 aplicariam uma política de ajuste fiscal do capital, despindo-se dos lampejos 

keynesianos tolerados pelo bloco hegemônico e suas frações num curto período – enquanto eram funcionais 

para o seu soerguimento econômico. A aplicação do ajuste foi, como dito, represado em 2014 apenas em 

razão das eleições presidenciais, que expressou o descontentamento de variados seguimentos das classes 

subalternas com a política do PT/PMDB. Ainda assim, a chapa Dilma/Temer vence as eleições de 2014 com 

a proposta de não mudar para pior o que já dava sinais de esgotamento econômico e mal-estar entre os 

trabalhadores. 

7. Passadas as eleições, Dilma escancara que uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa é o governo. 

O processo de disjunção da massa dos trabalhadores do eixo ídeo-político petista que se iniciou durante as 

manifestações de 2013 e teve continuidade nas eleições de 2014 (derrota em alguns redutos históricos do 

PT, disputa acirradíssima com os tucanos na Presidência, etc.), se acentua em 2015 em razão da deterioração 

econômica, do ajuste fiscal e dos casos de corrupção que envolvem o PT e seus aliados e as empresas 

financiadoras de suas campanhas milionárias (Odebrecht, OAS, Camargo Correa, entre outras).  

8. As chamadas Jornadas de Junho de 2013 evidenciaram o mal-estar envolvendo a política petista de 

conciliação de classes com o capital. Mesmo diante de taxas reduzidas de desemprego, de níveis de consumo 

ainda estáveis e de variadas políticas públicas de substrato neoliberal, mas que dialogavam com o imaginário 

dos trabalhadores, tais como o PROUNI e o Pronatec, ainda assim milhões foram às ruas expressar o 

descontentamento com um modelo de desenvolvimento capitalista cujas pequenas positividades sociais 

estavam condicionadas à satisfação das variadas frações do capital. O modelo petista de administrar o 

Estado capitalista queria operar uma conciliação duradoura entre capital e trabalho, entretanto, já em 2013 – 

ainda que sem direção e projeto político contrahegemônico – os que vivem do trabalho demonstraram, na 

prática, que aquele pacto tinha limites que tinham que ser rompidos. Ao descontentamento com a política 

petista soma-se o esgarçamento moral do PT, o que tem sido amplamente difundido pelas corporações 
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midiáticas e pela oposição de direita, produzindo um moralismo cínico direitista que alimenta, inclusive, o 

ressurgimento de grupos fascistas organizados no país. 

9. A inação à esquerda do governo acrescida dos casos de corrupção amplamente divulgados pela mídia 

burguesa resultou num esgarçamento da hegemonia que o PT e seus aparatos tinham outrora na classe 

trabalhadora. Tal aspecto político foi obviamente percebido pelo capital nas suas diversas frações, que se 

valeram da vitória apertada em 2014 para chantagear o máximo possível o débil governo Dilma para que 

este aplique o ajuste fiscal do capital com o maior rigor possível, sem tergiversar. Em um círculo vicioso, 

quanto mais o governo aplica o ajuste fiscal mais ele corrói a sua base social, o fazendo amargar taxas 

elevadíssimas de rejeição. Diante de tais circunstâncias, a oposição parlamentar de direita 

(PSDB/DEM/PPS) buscou - e vem conseguindo obter vitórias expressivas – corroer a base de sustentação do 

governo Dilma perante as diversas frações do capital, o que se deu mediante a política de travamento do 

ajuste fiscal na velocidade demandada pelas classes dominantes. Tais travamentos propositais a fim de 

inviabilizar o governo – que vai se tornando ineficaz para o capital como um todo – não seriam possíveis 

sem a divisão do aliado e até ontem sustentáculo do governo, o PMDB. Por mais que o governo distribua 

cargos e outras benesses uma parte expressiva desse grande partido fisiológico – tais como Temer, Cunha, 

Jarbas – migrou para a oposição e a bandeira do impeachment. 

10. A agenda do impeachment acaba cumprindo um duplo papel no momento atual: por um lado, acirra 

os ânimos dos representantes políticos do capital, os quais se dividem e esta divisão trava o prosseguimento 

do ajuste fiscal demandado pela classe dominante; por outro lado, a proposta do impeachment cumpre o 

papel de uma política diversionista, capaz de desviar o foco dos trabalhadores dos reais problemas que os 

afligem e devem ser combatidos no momento atual. Ao invés de focar na crítica da política econômica, 

muitos trabalhadores se veem diante da pergunta: Dilma ou impeachment?, o que certamente mais confunde 

do que aclara a conjuntura do ponto de vista da classe trabalhadora. Por sua vez, o acossado governo busca 

contribuir com a confusão, nomeando o novo Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que sinaliza com 

pseudo-iniciativas de estímulo à economia (reabertura de canais de crédito para o capital industrial) na 

tentativa de agradar o sindicalismo e os movimentos sociais que foram à rua contra o impeachment. 

Contudo, tais iniciativas não passam de perfumaria, pois o novo ministro foi contundente em reafirmar o 

compromisso com o “equilíbrio” das contas públicas e da necessidade de se fazer contrarreformas 

previdenciária e trabalhista ainda em 2016. 

11. A crise política vivenciada atualmente não se trata de uma mera crise palaciana, circunscrita à 

relação entre Executivo e Legislativo, bem como às disputas horrendas internas a este último. Além dessa 

crise que expressa o oportunismo da oposição de direita e dos “aliados de ontem” do governo, há também a 

crise de legitimidade do PT em relação aos trabalhadores, o que acontece agora como desdobramento de 

uma crise econômica que apenas se aprofunda. Tal crise da política de conciliação de classes pode, apenas 

pode, confluir na conformação de um bloco político que expresse os reais interesses das classes subalternas 

no país, capaz de disputar os rumos do Brasil numa orientação política diametralmente oposta àquela 
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propugnada pelos principais partidos políticos do capital (PT e cia. e PSDB e cia.), os quais identificam-se 

cada vez mais em tempos de crise capitalista.  

12. Para nós da UNIDADE CLASSISTA, a saída não está em mais um arranjo institucional que seja 

construído no interior da ordem capitalista, seja com mais Estado ou com mais mercado para tornar esta 

forma de sociedade mais “humana” ou “participativa”. O desafio que se aponta para a classe trabalhadora e 

seus lutadores que vislumbram uma sociedade para além do capital, está na construção do Poder Popular que 

se articula com a retomada da estratégia socialista. Numa conjuntura de derrota da classe trabalhadora, a 

construção do Poder Popular se manifesta nas diferentes formas de resistência e luta da classe trabalhadora, 

possibilitando a construção da independência e autonomia dos trabalhadores frente a ordem burguesa e seu 

Estado. Assim, o Poder Popular se manifesta nas greves dos trabalhadores em defesa de seus salários e 

direitos, na resistência urbana contra a violência da polícia, na luta pelo transporte público, na luta contra a 

especulação imobiliária e por moradia, na luta contra a privatização da saúde, educação e os serviços 

essenciais à vida que se mercantilizam, contra a destruição ambiental em nome do lucro dos monopólios, na 

luta pela terra e pela alimentação e em todas as trincheiras onde as contradições da sociedade capitalista 

coloque em xeque a vida, na luta das mulheres, dos jovens, dos povos indígenas, dos negros e negras, 

daqueles que sofrem com a estigmatização e o pré-conceito pela forma de manifestação de sua sexualidade, 

pela terra natal, entre tantas outras mazelas sociais. 

13. Para nós da UNIDADE CLASSISTA, o conjunto das lutadoras e lutadores da classe trabalhadora 

deve concentrar suas ações na potencialização dessas formas embrionárias de Poder Popular buscando 

formas de consolidar, generalizar, universalizar estas lutas na busca da unidade de um programa político que 

dê conta das demandas populares, apontando para a necessidade de mediações que unifiquem estas 

demandas particulares no sentido de uma luta anticapitalista. 

14. A unificação das diversas lutas que explodem nos quatro cantos do mundo capitalista, com o 

aprofundamento da crise sistêmica capitalista e o acirramento da luta de classes, pode consolidar o processo 

de construção do Poder Popular. Por isso, acreditamos e defendemos fervorosamente que a construção da 

unidade das forças da esquerda socialista em torno de um programa que expresse as demandas populares 

numa perspectiva anticapitalista, da classe trabalhadora, na atual conjuntura, pode dar saltos organizativos e 

de consciência e apresentar-se como alternativa política enfrentando a ordem burguesa e seu Estado. Nesta 

quadra histórica, as organizações próprias da classe trabalhadora, suas entidades representativas, sindicatos, 

movimentos sociais, grupos de resistência, partidos políticos e outras formas de organização podem avançar 

no sentido de se constituírem em instrumentos de organização independentes do proletariado. A dimensão e 

as disputas destes espaços, nos quais já se constroem as formas embrionárias de Poder Popular, depende da 

correlação de forças e do grau de radicalização da luta de classes e da luta revolucionária. Ainda que possam 

assumir formas institucionais, mais ou menos avançadas, seu caráter só se desenvolve plenamente quando a 

tríade da crise sistêmica da ordem burguesa - crise econômica, crise política, crise do Estado - se consuma e 

abre no palco da história as situações revolucionárias. Contudo, na atual conjuntura, não devemos 
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subestimar as experiências pontuais, pois as mesmas podem ser um importante espaço de construção contra-

hegemônico rumo à consolidação do Bloco Revolucionário do Proletariado. A posição da UNIDADE 

CLASSISTA e sua opção pela construção do Poder Popular no contexto atual se articulam e reafirmam 

nossa preocupação de lutar - e convidar todos que tenham acordo político programático e assim o deseje, 

contra a burocratização e pelo desenvolvimento pleno de uma democracia proletária que se configure como 

o embrião da necessária superação do Estado e das classes sociais, com objetivo de chegar ao autogoverno 

dos produtores associados. 

 

NÃO AO AJUSTE FISCAL DO CAPITAL!!! 

 

ABAIXO ÀS PRIVATIZAÇÕES/TERCEIRIZAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO!!! 

 

NÃO ÀS CONTRARREFORMAS PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA PROPOSTAS PARA 

2016!! 

 

NENHUM DIREITO A MENOS, AVANÇAR NAS CONQUISTAS! 

 

Assinam esta Tese: 

 

Adriana Henning – IFFarroupilha 

Cristiano Pereira Costa - IFMT 

Diógenes Sgarbi – IFG 
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Evandro Both - IFFarroupilha 

Fabiano Duarte - IFAL 

Fabrício Júnior de Oliveira Avelino – IFAL 

Fábio Bezerra – IF Sudeste MG 

Flávia Lorena Brito - IFMT 

Gabriel Magalhães – IFAL 

Hernani Cavalheiro – IF Sul-riograndense 

Jefferson Rego – IF Goiano 

João Carlos Cichaczewski – IFC 

José Ernesto Alves Grisa – aposentado IF Farroupilha 

Larissa Leal – IF Goiano 

Marta Jane da Silva – IFG 

Rodrigo da Costa Lima – IFSC 

Rubens Ragone - IFMG 
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GESTÃO COMPARTILHADA DE UM SINDICATO CLASSISTA 

Líria Lara Soares (IFMG) 

Mauricio dos Santos Guimarães (IFMG) 

FÓRUM CLASSISTA 

 

SINDICATO CLASSISTA 

 A criação das associações de trabalhadores (uniões de ofícios, as Trande-unions) no 

século XVIII na Inglaterra e também em outros países da Europa e Estados Unidos no século 

XIX têm como objetivo principal a conquista de melhores salários e condições de trabalho. 

 Em 1837, surge o movimento cartista na Inglaterra, considerada a primeira atividade 

em que os sindicatos se envolvem na luta política propriamente dita. O nome é derivado de 

uma carta em que os operários reivindicam maiores liberdades políticas, inclusive direito de 

voto para todos. Em outros países, também há grandes mobilizações políticas, sendo a mais 

importante, a chamada Comuna de Paris, em que os operários, por alguns dias, em 1871, 

conquistaram o poder político na França. 

 No final do século XIX e início do século XX, consolidam-se as principais 

concepções sindicais, elaboradas por teóricos europeus. Nesse período, tradeunionismo, 

anarquismo, marxismo, social-democracia, o chamado sindicalismo cristão e trotskismo 

aparecem enquanto teorias elaboradas. 

 Mas é a concepção marxista a considerar que os sindicatos são fundamentais para o 

desenvolvimento da luta econômica; porém essa luta desenvolvida sem uma conexão com a 

luta política, acaba sendo muito limitada. Para Marx, a luta econômica deve estar articulada 

com a luta política e com a luta ideológica, visando à conquista do poder político pelo 

proletariado. Neste sentido, as greves são muito importantes, mas não são os únicos 

instrumentos de luta. A unidade dos trabalhadores é essencial para se ter sucesso na luta de 

classes. O partido político é fundamental para que o proletariado conquiste o poder político. 

A concepção marxista ilumina a visão classista de sindicato. Praticar sindicalismo classista 

significa optar, na luta de classes, a favor da classe trabalhadora; trabalhar para que 

efetivamente conquistem melhores salários e condições de trabalho, consigam reduzir a 

jornada de trabalho sem redução de salários; significa participar da luta política mais geral, 

visando à transformação profunda da sociedade; desenvolver um processo de formação 

política e sindical para que a classe trabalhadora adquira consciência de classe  e busque a 

unidade internacional dos trabalhadores para organizar a luta anti-capitalista.  
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GESTÃO e GESTÃO COMPARTILHADA 

 Toda organização seja ela de caráter privado, público governamental, ou público não 

governamental sem fins lucrativos e, ainda, entidades de associação de pessoas sem fins 

lucrativos precisa ser administrada. Os sindicatos são entidades de associação de pessoas 

sem fins lucrativos, logo, precisam ser gerenciadas. 

 De acordo com o conceito clássico inicialmente desenvolvido por Henry Fayol, 

compete à gestão atuar através de atividades de planejamento e  controle de forma a atingir 

os objetivos organizacionais pré-determinados. 

GESTÃO COMPARTILHADA 

 A gestão compartilhada pressupõe dividir responsabilidades e aposta na união das 

forças trazendo como premissas fatores que se mostram como primordiais para o sucesso 

desta tarefa, envolvendo recursos humanos e tecnológicos. Essa iniciativa vai fazer com que 

todas as pastas sejam bem representadas, selando o comprometimento de cada um no setor 

em que é mais atuante. 

1. Objetivos - Estabelecer objetivos claros, mensuráveis e factíveis de realizar: - as metas 

traçadas devem ser vistas como um norte, mas necessitam de acompanhamento e constante 

correção de rumo; 2 Planejamento - O processo de planejamento deve ser ágil, com 

possibilidades de várias simulações, análises e avaliação de cenários, gerando a necessidade 

das ferramentas bem estruturadas; 3 Controle - Todo esforço de planejamento, não pode ser 

perdido pela ausência da forma de periodicidade de controle sobre os objetivos traçados: 

desta forma que se podem reafirmar os objetivos e a correção de rumos a serem seguidos. 

GESTÃO COMPARTILHADA EM UM SINDICATO CLASSISTA 

 A gestão sindical, na perspectiva de um projeto da classe trabalhadora e para a classe 

trabalhadora, deve ser democrática e transparente, envolvendo as dimensões política e 

pedagógica, configurando-se num processo fundamental para a viabilização de um projeto 

abrangente, de transformação da sociedade. 

Para se garantir a coerência entre os princípios, propostas e ações é preciso conjugar 

vários mecanismos que possibilitem a participação, a crítica, a autonomia sem que se 

desvirtue ou se descaracterize o projeto. 

http://knoow.net/cienceconempr/gestao/fayol-henri/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/planeamento/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/controlo/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/objectivos-organizacionais/
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 Os diferentes modelos de gestão coexistem nas organizações, em meio às 

contradições e ambiguidades características dos processos de mudanças. Muito se tem falado 

em torno da transformação do mundo do trabalho e seus impactos nos modelos de gestão 

pública, privada e não-governamental. Cabe ao movimento sindical e à organização da 

sociedade civil, através dos movimentos populares, uma adaptação ou um posicionamento 

crítico diante de tais transformações? Cabe adequar-se à proclamada sociedade do 

conhecimento, requalificando seus quadros dirigentes, flexibilizando suas estruturas ou de 

fato gestar uma concepção de sociedade solidária e gerir o processo de mudança de modo a 

conquistar a adesão da sociedade civil como um todo? 

 Responder às questões de nível macro não é suficiente. É preciso questionar: como 

esses impactos afetam o cotidiano dos gestores sindicais, em suas práticas e teorizações, em 

suas relações interpessoais? Como os gestores sindicais podem adotar uma postura ativa e 

crítica diante das transformações organizacionais e dos embates políticos e utilizar as 

ferramentas de gestão apropriadas para sua tarefa pedagógica de direção político-cultural do 

movimento sindical e popular? Como os gestores sindicais articulam, na prática, o político, o 

econômico e o pedagógico?  

 Os debates em torno da gestão e seu significado diante das transformações do mundo 

do trabalho têm sido realizados sob distintas perspectivas teóricas e posicionamentos 

práticos e nas diversas instâncias de atuação das organizações dos trabalhadores e demais 

atores sociais. Há um discurso bastante presente, vinculado a um determinado momento 

histórico: a luta pela democratização do Brasil, ou seja, a passagem de paradigmas 

autoritários para democráticos; a flexibilização e precarização das relações de trabalho; a luta 

pela ética na política, exigindo maior transparência, eficácia e eficiência na gestão para obter 

resultados esperados. 

O que se entende por gestão democrática pode variar de acordo com o contexto. Na 

gestão empresarial, a expressão “gestão democrática” ou “participativa” tem sido empregada 

para implantar as comissões de fábrica, com infra-estrutura mínima, significando a 

participação do empregado individual na solução dos problemas da empresa, com suas 

habilidades específicas, em vista do aumento da competitividade e produtividade. Isso não 

implica em uma participação efetiva nas decisões estratégicas da empresa, muito menos o 

debate em torno da precarização do trabalho e das condições de vida desse mesmo indivíduo, 

que passa a ser ainda mais explorado, com a intensificação e precarização do trabalho.  Na 

gestão do movimento sindical, do movimento político partidário e do movimento popular, a 

gestão democrática tem se referido geralmente às metodologias e técnica de planejamento 
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participativo, de tomadas de decisões no coletivo e nas medidas de descentralização 

organizacional e transparência do uso dos recursos. No final, geral e ironicamente, o 

processo desemboca em uma prestação de contas somente financeira, apresentada, em 

linguagem técnica, quase sempre aprovada pela maioria nas assembleias. Na gestão pública 

do campo democrático popular, inúmeras experiências de orçamento participativo, de 

conselhos municipais e de gestão local têm sido relatadas como a “salvação da pátria”, mas 

que, em muitos casos, se curvam aos ditames dos órgãos de fomento internacionais e de seus 

representantes nacionais para obtenção de financiamentos. As metas são quantitativas e 

raramente se faz uma avaliação social dos projetos e dos impactos na comunidade e na vida 

cotidiana do cidadão. 

 Algumas questões de fundo permanecem: a gestão desenvolvida nas organizações de 

esquerda é democrática ou autoritária? O discurso da participação é assumido em todas as 

instâncias ou há uma separação entre as esferas de decisão? Há distribuição ou centralização 

de poder? O nacional está articulado ao regional e ao local ou as diversidades são 

desrespeitadas por um tratamento pretensamente homogêneo? O pedagógico, o político e o 

econômico encontram-se articulados ou uma instância se sobrepõe às demais e define as 

regras subordinando as demais? A horizontalidade é efetiva ou mascara relações de 

subalternidade? 

 Responder a essas questões é uma tarefa complexa, diante da diversidade de 

experiências e situações vivenciadas no movimento sindical, na gestão pública e no campo 

dos movimentos populares, bem como dos distintos posicionamentos teórico-metodológicos 

dos atores em torno da questão. Sobretudo porque os atores encontram-se posicionados para 

um embate, raramente cedendo em suas posições. Torna-se difícil, genericamente falando e a 

título de exemplo, um tecnocrata aceitar posições de um assistente social e vice-versa ou um 

alto dirigente escutar uma posição divergente e crítica em relação ao partido de alguém que 

está na linha de produção. 

Buscar um direito da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora requer uma 

readequação da estrutura sindical que se tem ou da gestão da atividade sindical? 

Os questionamentos postos desembocam no debate sobre qual tipo de sindicalismo 

precisamos reconstruir para resistir às políticas neoliberais e seus objetivos de superar a crise 

do capitalismo. Sim, posto que o capitalismo possui a capacidade de reproduzir-se a partir de 

suas próprias crises, buscando refúgio no mercado. Este refúgio na contemporaneidade 

corresponde à globalização e à consequente precarização do trabalho, para fomentar o capital 

volátil e as empresas sem pátria, as transnacionais. 
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Na luta pela efetividade de direitos da classe trabalhadora, os sindicatos precisam se 

reinventar, pois na história das conquistas dos trabalhadores nada veio de graça. Nenhuma 

classe dominante abriu mão de seus privilégios por um ideal fraterno ou por acreditar no 

espírito de solidariedade entre os homens. 

  Repensar a atuação e a gestão sindical é imperativo que se apresenta à medida que se 

assiste a uma inversão no sindicalismo brasileiro face ao fato de que a ascensão de um 

representante da classe trabalhadora ao poder não levou os trabalhadores ao poder.  

Há uma inversão no movimento sindical quando a cúpula se torna o objetivo. O 

trabalho de base cede espaço às instituições das centrais, “adaptadas ao Estado Burguês”, a 

formação dos quadros de dirigentes não se limita à representação das classes laboriosas, mas 

ao individualismo em favor de “todos”, conforme esclarece Moro (2015). 

   A atuação e a gestão dos sindicatos devem-se compatibilizar com os princípios que a 

norteiam, posto que apatia de muitos decorre,  às vezes, da constatação  de uma sensação de 

desconexão  entre quem está a frente da gestão  e os anseios das bases. 

 

Propostas: 

1) Que a Direção Nacional e o Comando Nacional de Greve nunca tomem uma decisão 

sem realmente consultar as bases. Cumprindo o Estatuto do SINASEFE, as decisões das 

bases serão submetidas a uma PLENA. 

2) Que as negociações feitas pela Direção Nacional e o Comando Nacional de Greve, 

após consulta às bases, não sejam desrespeitadas. Cumprindo o Estatuto do SINASEFE, as 

decisões das bases serão submetidas a uma PLENA. 

3) A Direção Nacional e o Comando Nacional de Greve só poderão levar decisões para 

negociar com o governo após resultados de assembleias de base. Cumprindo o Estatuto do 

SINASEFE, as decisões das bases serão submetidas a uma PLENA. 

4)  A filiação do SINASEFE à CSP-CONLUTAS possibilita a busca pela efetividade de 

um sindicato classista, portanto deve ser mantida e ampliada nas seções. 
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Imediata aplicabilidade de Lei 12.317/10: é direito adquirido e não está sendo cumprido. 

Allysson de Abreu Moraes (IFMG) 

Estelamaris da Cunha Borges (IFMG) 

Joelma Paz da Silva (IFAM) 

Rosimary de Souza Lourenço (IFAM) 

Williamis da Silva Vieira (IFAM) 

Fórum Classista 

1) Introdução: 

A luta pela redução de carga horária de trabalho sempre esteve no calendário de lutas das 

entidades sindicais. A luta pela redução da atual carga horária de trabalho dos Técnicos Administrativos 

em Educação (TAE), para 30 horas de trabalho semanais, sem redução de salário também continua sendo 

travada em tempos difíceis para classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Tal horizonte precisa continuar 

presente na vida dos lutadores e lutadoras, em especial, das Instituições Federais e, por conseguinte, como 

prioridade no SINASEFE no que tange sua base de representação.  

Uma categoria bastante expressiva no serviço público, tanto em seu quadro quanto nas lutas, é a 

dos profissionais do Serviço Social. Os assistentes sociais do Executivo Federal (Institutos Federais, 

Universidades Federais dentre outros órgãos e autarquias) estão vivenciando uma situação grave de 

desrespeito ao cumprimento por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, da 

Lei que regulamenta a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais em 30 h/s, sem redução salarial, a 

saber, a Lei 12.317/10.  O referido Ministério não acata a lei em tela e obriga todos os servidores com 

cargo de Assistente Social a cumprir às 40 horas semanais, como prevê o Regime Jurídico Único. Vale 

salientar que o mesmo Regime, que estabelece as diretrizes para os servidores da União, também reza que 

há exceção quanto à carga horária de 40h/s para as profissões regidas por lei específica, como já acontece 

aos médicos, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais. 

É sabido que o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS vem desde a promulgação da lei, 

negociando com o Ministério, mas ainda não conseguiu a garantia desse direito. Ora, diante de tal 

situação, uma categoria que trava diariamente em seu cotidiano profissional, lutas acirradas para a 

garantia dos direitos dos usuários das políticas públicas e dos serviços sociais, não pode assistir ao assédio 

moral que vem sofrendo (o MPOG sugere o requerimento da redução de carga com proporcional redução 

salarial), sem indignar-se e buscar soluções. Portanto a nível nacional está sendo realizado um movimento 

da categoria em busca de uma negociação com o MPOG a fim de tratar a questão.  

 

2)  Histórico da luta pela aprovação da Lei 12.317/10: 

A Lei Federal nº 12.317, publicada em 27 de agosto de 2010, estabelece a jornada de trabalho de 

30 horas semanais para os/as profissionais bacharéis em Serviço Social, os/as Assistentes Sociais 
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possuidores de graduação em Serviço Social, por instituição oficialmente reconhecida e com prévio 

registro no Conselho Regional da jurisdição da sua área de atuação. 

Com o nome PL 1.890/2007, o ainda Projeto de Lei foi apresentado no Plenário da Câmara pelo 

deputado Mauro Nazif (PSB/RO) no dia 28 de agosto de 2007 e tramitou aproximadamente por 03 anos, 

desde a sua proposição na Câmara até sua sanção presidencial em 2010. Durante esse período a categoria 

de trabalhadores e trabalhadoras Assistentes Sociais travou uma árdua luta em prol da garantia deste 

direito. Uma infinidade de articulações com os parlamentares e os movimentos sociais e sindicais foi feita 

para que o PL fosse aprovado na Câmara dos Deputados e chegasse ao Senado Federal, com o nome de 

PLC 152, em 2008. A partir daí mais uma avalanche de mobilizações, atos e muita movimentação por 

parte desses profissionais se seguiram. Muita luta direcionada a impulsionar a votação do PLC 152 foi 

posta em prática: Atos públicos e manifestação de assistentes sociais no plenário do Senado, reuniões 

com a então Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes e o grandioso Ato 

Público na Esplanada dos Ministérios, durante o 13º CBAS (Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais), 

no vitorioso dia 3 de agosto de 2010, quando o Projeto de Lei foi votado e aprovado no Senado.  A sanção 

presidencial ocorreu em 26 de agosto de 2010, e a partir daí todos os profissionais de Serviço Social 

deveriam estar amparados pela Lei, o que de fato, não aconteceu. 

Em dezembro de 2010, o MPOG publicou a Portaria SRH n°3353, que alterava o anexo da Portaria 

SRH n°1100, de 04/07/2006. A medida incluía o/a assistente social no rol dos/as profissionais que 

possuem, por lei específica, carga horária reduzida. A partir deste momento todos/as assistentes sociais do 

Brasil tiveram sua carga horária reduzida de 40h semanais para 30 horas semanais, sem redução salarial, 

conforme garantia conquistada na lei. 

Todavia, a efetividade do direito que significou uma conquista para esses/essas trabalhadores/as, foi 

rapidamente revogada quando em 01/02/2011 uma nova orientação normativa foi publicada. A SRH n°01 

reconhecia as 30 horas dos/as assistentes sociais, somente mediante redução salarial, contrariando 

claramente o texto da Lei e a garantia que havia sido conquistada. Em fevereiro de 2012, o MPOG 

publica então a Portaria n°97/2012, que revoga, definitivamente, a Portaria SRH n°3353/2010, excluindo 

o/a assistente social do rol de profissionais que possuem carga horária determinada por lei específica.  

As justificativas usadas pelo MPOG e, consequentemente, pelos órgãos contratantes para não 

cumprir a lei 12.317/2010 causam indignação. Dentre elas, o principal argumento para a não 

aplicabilidade do direito conquistado é a expressão “contrato de trabalho”, trazida na lei: “Art. 2o Aos 

profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a 

adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. Segundo entendimento do MPOG e de 

alguns juristas, a lei se restringe apenas a uma parcela da categoria, qual seja, os/as assistentes sociais que 

estão “contratados” no regime celetista de trabalho. Por isso, atualmente todos os 3114 assistentes sociais 

que atuam em todo executivo federal e estão enquadrados no RJU (Regime Jurídico Único) estão 

excluídos do acesso a aplicabilidade da Lei. 
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3) Retomada do movimento de luta pela aplicabilidade da Lei 12.317/10 pelo SINASEFE: 

     As assistentes sociais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – 

IFAM, filiadas à Base Manaus do SINASEFE, apresentaram para esta seção sindical, em meados do ano 

de 2014, a demanda do descumprimento da Lei 12.317/10, sendo pauta de discussão local e 

consequentemente encaminhada e aprovada no 29° CONSINASEFE, realizado em João Pessoa-PB, nos 

dias 27 a 30 de março de 2015. 

Nesse sentido, a questão em tela foi pauta de discussões em diversas plenárias desta entidade, 

durante o ano de 2015, sendo apresentada à Direção Nacional e demais base do SINASEFE na 130ª 

Plenária Nacional do SINASEFE realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2015 em Brasília/DF. Nesta 

plenária recebeu apoio por unanimidade, sendo deliberado o seguinte encaminhamento em bloco: 

elaboração de nota técnica pela Assessoria Jurídica nacional do SINASEFE a cerca do assunto; 

articulação entre a Federação de Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de 

Ensino Superior Públicas do Brasil – Fasubra, SINASEFE e CFESS, para discussão e provocação de 

reunião com o MPOG e, ainda, inclusão da luta pelas 30h para os Assistentes Sociais na pauta de greve 

dos servidores federais 2015. Tal discussão voltou à pauta da 131ª Plenária Nacional do SINASEFE 

realizada nos dias 13 e 14/06/2015. 

Vale ressaltar que a discussão da jornada de trabalho de 30h para os assistentes sociais foi pauta de 

importantes instâncias/momentos da categoria de assistentes sociais no ano de 2015, a saber: em reuniões 

de diretoria e de conselho Pleno do CRESS AM/RR; articulação no III Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica, realizado no período de 26 a 29 de maio de 2015 em Recife/PE; através do 

SINASEFE Manaus; durante a realização da Semana do Assistente Social 2015 no Amazonas; no 

Encontro Preparatório local ao Descentralizado CFESS/CRESS realizado nos dias 2 e 3 de julho/15 em 

Manaus, ocasião em que uma assistente social do IFAM foi eleita delegada para retomar essa temática no 

conjunto da categoria nas etapas regional e federal do CFESS/CRESS 2015; no encontro Descentralizado 

CFESS/CRESS realizado em agosto de 2015 em Rio Branco/AC; durante o Encontro Nacional 

CFESS/CRESS 2015 realizado em setembro de 2015 no Rio de janeiro/RJ e durante a GREVE 2015, 

quando integrante do Comando Nacional de Greve (CNG) esteve na sede do CFESS, acompanhada de um 

Diretor Nacional do SINASEFE para tratar da questão.  

A luta conjunta entre o SINASEFE Nacional, Fasubra, e o CFESS, pela aplicabilidade da Lei nº 

12.317/10, para debater o enquadramento dos profissionais de Serviço Social na carga horária de 30 horas 

semanais no âmbito do funcionalismo público federal se reafirmou no dia 15 de junho de 2015 em 

Brasília-DF, em reunião com representantes dessas Entidades e com assistentes Sociais do IFAM e do 

SINASEFE Manaus, na sede do SINASEFE Nacional. Nesta reunião ficou acordado um encontro das 

assessorias jurídicas das entidades para tratar do tema, bem como um indicativo de reunião com o MPOG. 

Vale destacar que embora tais encaminhamentos tenham sido colocados e a luta pelo cumprimento da Lei 

nº 12.317/2010 tenha sido incluída na pauta de greve dos servidores federais em 2015, a falta de 
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mecanismos concretos não permitiu que a referida demanda fosse priorizada, no sentido de ter os 

encaminhamentos necessários pela Direção Nacional do SINASEFE. 

 

4) As lutas simultâneas: pela aplicabilidade da lei 12317/10 e pelas 30 horas semanais para 

todos (as) TAEs já!  

O entendimento das particularidades de uma profissão não é e nem deve ser compreendido como 

um olhar privilegiado a uma profissão e sim um tratamento adequado às particularidades desta. Nesta 

linha de raciocínio e no bojo das lutas pela redução de carga horária, sem redução salarial, encontra-se o 

profissional de Serviço Social. Uma profissão que há anos apresenta esta prioridade de luta. Aqui, faz-se 

o destaque que tal bandeira não é prioritária para todas as profissões regulamentadas, pois muitas têm 

como principal bandeira, o piso salarial. Tal, prioridade, dentro do Serviço Social, tem sua razão de ser.   

Vale destacar os elementos que justificaram esta Lei, presentes inclusive no documento de sua 

elaboração. Consta que a limitação da carga horária tem por objetivo a “segurança e a preservação da 

saúde” dos (as) assistentes sociais. Também se fez presente como justificativa que “a maior exposição à 

fadiga, causada pelo exercício de determinadas profissões, justifica, portanto, a fixação de jornadas 

reduzidas de trabalho”. O autor do Projeto de Lei menciona que “as condições sob as quais os assistentes 

sociais trabalham muito os aproximam dos profissionais de saúde, que tem direito, em diversos casos, à 

jornada de trabalho reduzida”. Cabe aqui mencionar que o autor não considerou a Resolução 218, de 06 

de Março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde que diz mais do que uma simples similaridade das 

condições de trabalho do assistente social com os demais profissionais da saúde, como classifica o 

assistente social como profissional de saúde.  Por fim, o relator da Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania daquele período, o Deputado Valternir Pereira, destaca que o (a) assistente social é acometido 

com frequência pela Síndrome de Burnout. Dentre outros tantos profissionais, o (a) assistente social é 

um (uma) dos (das) que mais sofre por esta impotência, pelo fato de ser mais dependente de recursos 

institucionais para compor seus instrumentos de trabalho e por ter tido em sua formação, com um dos 

objetivos principais de sua atuação, a conquista de direitos e recursos públicos junto à população usuária. 

Por esta razão, seria praticamente impossível de considerar o (a) assistente social como tal, caso fosse 

confinado (a) em uma sala com os recursos presentes nesta, por exemplo. Ou seja, seus recursos de 

trabalho perpassam diversas instâncias institucionais para se materializarem. Para agravar a situação, a 

conjuntura de cortes bilionários nas políticas educacionais, por parte do Governo Federal, restringe o (a) 

profissional a tal ponto de assim o compreender desintegrado, contribuindo com o seu estresse e o 

desenvolvimento da Síndrome supracitada.  

Desse modo, o SINASEFE deve lutar pela a aplicabilidade da Lei Federal 12.317/10, juntamente 

com as 30 horas para todos os Técnico-Administrativos em Educação, porém com motivações diferentes, 

tendo a clareza que uma luta não exclui a outra.  
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5) Considerações finais e Encaminhamentos:  

O CEFESS conclamou a todos/as os/as assistentes sociais a seguir na luta, definindo um 

calendário de atividades que envolvem ações políticas e jurídicas na tentativa de garantir a aplicabilidade 

da Lei para todos os/as profissionais de Serviço Social e orientou ainda que fossem feitas articulações 

com organizações que historicamente participam e fazem a luta dos/as trabalhadores/as, como os 

sindicatos. 

Diante disso, e por representar 704 trabalhadores assistentes sociais, dentro dos Institutos Federais 

no Brasil, essa tese propõe:  

1- Que a Assessoria Jurídica Nacional apresente proposta de Medida Provisória (MP) que altere o 

termo “Contrato de Trabalho”, presente no artigo 2 da lei nº 12.317/2010; 

2- Que a proposta de MP seja encaminhada para discussão e aprovação em plenária do 

SINASEFE e que seja encaminhado pedido de reunião com governo (MPOG) para tratar do tema; 

3- Articular unidade sobre esta luta com as organizações dos trabalhadores do Poder Executivo 

Federal. 

4- Elaborar Cartilha com a FASUBRA e demais organizações dos trabalhadores do Poder 

Executivo Federal para mobilização das bases. 
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Necessidade de adequação do Plano de Carreira do Tradutor e Intérprete de 

Libras nas Instituições Federais de Ensino 

 

Allysson de Abreu Morais 

Débora Goulart da Silva Duque 

Fórum Classista 

 

 O tradutor e intérprete de língua de sinais educacional é aquele que traduz e 

interpreta da língua de sinais para a língua falada e vice-versa em suas modalidades oral 

ou escrita, mediando a comunicação entre surdos e ouvintes em sala de aula e em todos 

os espaços em que isso se fizer necessário. 

O decreto 5626/2005 em seu artigo 14, estabelece que as instituições federais de 

ensino devem prover o tradutor e intérprete de libras dentre outras ações para:  

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, 

obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos 

conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 

(BRASIL, 2005) 

 

Atualmente existem duas possibilidades de inserção dos profissionais tradutores 

e intérpretes de libras nas universidades e nos institutos federais brasileiros por meio de 

concursos públicos. Há os concursos abertos para nível D – Tradutor e Intérprete de 

Linguagem de Sinais e os concursos abertos para nível E – Tradutor e Intérprete.  

Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) em 2013, de 17 instituições pesquisadas que possuem o profissional tradutor e 

intérprete de Libras em seu quadro funcional, apenas três delas, a UFSC, a UFU e a 

UFRN possuíam profissionais selecionados em concurso de nível E. Embora a 

exigência para ingresso na carreira de nível D seja apenas o Ensino Médio, dos 49 

profissionais pesquisados, em 14 instituições que selecionaram por concurso de nível D, 

apenas 2 estavam com a graduação em andamento, e 47 já eram graduados.  

Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz Fora (UFJF), em 2014, 

com 26 universidades federais brasileiras, comprova que apesar da seleção desses 

servidores exigir apenas o nível médio (nível D), 95% dos entrevistados possuem nível 

superior. 
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A nomenclatura do cargo de nível D – Tradutor e Intérprete de Linguagem de 

Sinais é incompatível com o status linguístico da Língua Brasileira de Sinais, 

reconhecida pela Lei 10436/2002 como meio legal de comunicação e expressão da 

comunidade surda brasileira.  

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a 

ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras 

a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem 

um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil.(BRASIL, 2002) 

 

O termo linguagem é inadequado e diz de um não reconhecimento do status 

linguístico deste idioma, que se difere dos demais apenas na modalidade, sendo esta 

visuo-espacial e não oral-auditiva. 

O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002, no capítulo V, artigo 

17 fala que “a formação do profissional tradutor e intérprete de Libras deve efetivar-se 

por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - 

Língua Portuguesa” Na ausência desse, o artigo 19, inciso I, fala que a formação do 

profissional tradutor intérprete de Libras que atua no ensino médio e no superior, deve 

ocorrer em nível superior, além de exigir o certificado de proficiência no uso e na 

tradução da língua de sinais: 

 I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência 

em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira 

simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, 

promovido pelo Ministério da Educação, para atuação em instituições 

de ensino médio e de educação superior. (BRASIL, 2005) 

 

A atuação dentro de uma universidade exige uma qualificação técnica 

correspondente ao nível superior, pois envolve, além da atuação em sala de aula de 

graduação e pós-graduação, interpretações de bancas de mestrado e doutorado, 

seminários e colóquios, participação em pesquisas e atividades de extensão, 

interpretação de reuniões acadêmicas; enfim, traduções e interpretações de conteúdos 

científicos e de discursos que envolvem a vida acadêmica e que exigem habilidades 

técnicas correspondentes com a formação do profissional em nível superior. O ato de 

traduzir e interpretar, segundo Quadros (2004), é um processo cognitivo linguístico 

altamente complexo: 

(...)é um processo em que o intérprete estará diante de pessoas que 

apresentam intenções comunicativas específicas e que utilizam línguas 
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diferentes. O intérprete está completamente envolvido na interação 

comunicativa (social e cultural) com poder completo para influenciar 

o objeto e o produto da interpretação. Ele processa a informação dada 

na língua fonte e faz escolhas lexicais, estruturais, semânticas e 

pragmáticas na língua alvo que devem se aproximar o mais 

apropriadamente possível da informação dada na língua fonte. Assim 

sendo, o intérprete também precisa ter conhecimento técnico para que 

suas escolhas sejam apropriadas tecnicamente. Portanto, o ato de 

interpretar envolve processos altamente complexos. (QUADROS, 

2004, p.27) 

 

Os Estudos da Tradução apontam que, para exercer a função de tradutor e 

intérprete, em qualquer língua, o profissional precisa ter três competências: 1) 

linguística - proficiência nas línguas envolvidas e escolhas lexicais apropriadas; 2) 

tradutória ou técnica - habilidades técnicas para a tradução; 3) referencial - 

conhecimento dos conceitos e referentes que envolvem o conteúdo a ser traduzido. 

Partindo desta premissa, entende-se que é incoerente e inadequado um profissional de 

nível médio atuar no ensino superior sem ter passado por esta experiência de formação e 

vivência acadêmica.  

Gostaríamos de destacar que o tradutor intérprete de Libras, sendo contratado 

como nível D, ao exercer funções que correspondem ao cargo de nível E, condizentes 

com as atividades de uma Instituição de Ensino Superior (IES), estará em desvio de 

função. A atuação do Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais na Universidade 

(nível D) deveria ser apenas em áreas administrativas, traduzindo e interpretando 

documentos, reuniões e prestando informações de cunho administrativo, em locais 

como, por exemplo, a Ouvidoria e secretarias de cursos. 

Outro problema recorrente com os servidores que atuam na tradução e 

interpretação é a sobrecarga de trabalho e a falta de tempo para o seu preparo adequado, 

gerando grandes prejuízos à sua atuação e consequentemente, ao educando surdo.  

Em documento elaborado por ocasião do I Fórum Nacional dos Tradutores e 

Intérpretes de Língua de Sinais das Instituições Federais de Ensino realizado em Santa 

Catarina, em novembro de 2014, com a presença de 115 representantes de 55 

Instituições Federais de Ensino Superior de todas as regiões do Brasil, os presentes 

discutiram e construíram um documento pela extinção do cargo de nível D, com a 

equiparação ao profissional de nível E para os intérpretes com formação de nível 

superior e proficiência em Libras e possibilidade de formação e de equiparação para os 

servidores de nível médio. Ainda deliberaram sobre carga horária, revezamento e 

trabalho em equipe, pontuando que, o esforço cognitivo e físico empregado no processo 
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tradutório, pode ocasionar maior quantidade de erros e omissões e maior número de 

pedidos de afastamento do trabalho por problemas físicos ou emocionais. Sobre o 

assunto, considerando a NR 17 do Ministério do Trabalho, que trata sobre ergonomia do 

trabalhador, sugere-se que o trabalho deve ser realizado em dupla com revezamento e 

apoio, além de tempo de pelo menos 20% da carga horária para estudo do material a ser 

interpretado: 

Diante disto, o I Fórum dos Tradutores e Intérpretes de Língua de 

Sinais das Instituições Federais de Ensino, recomenda: 

I) que deve ser garantido o trabalho em equipe, assegurando o 

revezamento, entendendo que: 

● quando for interpretação simultânea de até 30 min: 1 profissional 

TILSP; 

● quando for interpretação simultânea com mais de 30min: 2 

profissionais TILSP; 

● quando for sala de aula sempre em dupla até 4h com intervalo; 

● quando for interpretação simultânea em outras situações com mais 

de 3h: a atuação sempre deve ser em equipe. 

 

O Fórum recomenda:  

 
III) que até que o cargo de nível de classificação D, “Tradutor e 

Intérprete de Linguagem de Sinais”, seja extinto, seja viabilizado aos 

TILSP, o exercício de sua profissão nos níveis e funções de acordo 

com a formação a que prestou o concurso; 

 

Na Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2014, foi apresentada a 

moção nº 24, que versa sobre a necessidade de adequação do plano de carreira do 

profissional tradutor e intérprete de libras em respeito ao status linguístico da libras e à 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 

(http://conae2014.mec.gov.br/images/doc/Sistematizacao/Mocoes/24AdequacaodoPlano

deCarreiranocargodeTradutordeInterpretedeLibras.pdf) 

 

Diante destas argumentações e da realidade de tal profissional, propomos os 

seguintes encaminhamentos:  

 

1) Solicitar ao Ministério de Educação e Cultura (MEC) que todos os concursos 

públicos, para os cargos de Tradutor e Intérprete de Libras / Português, 

possam ser de “Nível E”, em virtude da complexidade da interpretação em 

ambiente acadêmico;  

http://conae2014.mec.gov.br/images/doc/Sistematizacao/Mocoes/24AdequacaodoPlanodeCarreiranocargodeTradutordeInterpretedeLibras.pdf
http://conae2014.mec.gov.br/images/doc/Sistematizacao/Mocoes/24AdequacaodoPlanodeCarreiranocargodeTradutordeInterpretedeLibras.pdf
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2) Reivindicar junto ao MEC e Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) a devida equiparação do servidor Técnico-Administrativo 

em Educação, Nível de Classificação D, com formação em Nível Superior e 

proficiência em Tradução e Interpretação, possibilitando que este se torne 

Tradutor e Intérprete de nível de classificação E.  

Referências: 

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, 

Brasília, 23 de dezembro de 2005. 

_________ Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais- Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de abril de 

2002.  
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NOVO SINDICALISMO: PELO DIREITO DE REUNIÃO SINDICAL NAS 

INSTITUIÇÕES MILITARES DE ENSINO 

Cláudio Roberto Cavalcanti Fonseca 

Flávio dos Santos Barbosa 

Marcelo Teixeira da Silva 

FORUM CLASSISTA 

INTRODUÇÃO 

O surgimento dos sindicatos no Brasil teve a forte influência dos estrangeiros, 

principalmente após o fim da escravidão, essa proposta de formação sindical para o Brasil, 

encontrou um sistema quase escravo de trabalho. Segundo Rodrigues (2012) “o movimento sindical 

possuía preceitos do anarquismo e do socialismo”, assim, começam as lutas pela formação de 

sindicatos sem cunho político, com objetivo de melhores condições de trabalho e que lutasse por 

direitos do trabalhador, como o direito de greve. 

A partir daí a luta sindical no Brasil é difundida para classe trabalhadora que influencia uma 

sequência de greves no Brasil, ocorridas entre 1900 e 1920. A sindicalização oficialmente no Brasil 

ocorre com o Decreto nº 979 de 1903, permitindo que os de trabalhadores rurais organizassem a sua 

luta. Por ser o Brasil, nessa época, um país rural e não um país industrializado, assim mesmo 

poderia existir sindicatos para empregadores e empregados e livre escolha nas suas representações. 

Em outro Decreto de nº 1637, de 1907 regulamenta os sindicatos urbanos e seus similares.  

Entre os trabalhadores do campo não existia uma base intelectual que lhes assegurasse 

capacidade para se organizar e, alem disso, estavam economicamente subjugados aos senhores da 

terra, que não hesitavam em demitir os que tivessem coragem de reclamar por qualquer medida em 

seu beneficio, já que não existiam leis que garantissem os seus direitos.  

A organização sindical ganha outra dinâmica, segundo Rodrigues (2012):  

“após um golpe de estado, Getúlio Vargas, tendo o pais em decadência econômica e uma 

grande insatisfação dos trabalhadores, que incomodados com o fato de não conseguirem 

efetivas mudanças, faziam greves, influenciados principalmente pelos estrangeiros, que 

trouxeram consigo a ideologia anarco-sindicalista.” 

Getulio Vargas faz intervenções nos movimentos sindicais e passa a permitir que apenas um 

terço dos trabalhadores participantes dos sindicatos fosse estrangeiro, diminuindo assim a influência 

e as ideologias políticas internacionais, foi uma forma de controlar e conseguir estabilidade política. 

E ainda resolve estabelecer a formação sindical e suas manifestações, sendo orientado pelo 

Ministério do Trabalho, que tem como uma de suas funções: organizar o proletariado como força de 

cooperação ao Estado. 
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Após a promulgação da constituição de 1934, algumas conquistas são evidentes na história 

do sindicato: é permitida a sua autonomia e sua pluralidade, podendo pleitear frente ao ministério as 

melhorias em suas condições de trabalho; aumentos salariais; reuniões sindicais; filiação a 

organizações internacionais e estabilidade no emprego. Segundo Rodrigues (2012), a carta 

constitucional de 1937 põe fim as conquistas ou avanços da constituição de 1934, restabelece os 

critérios no decreto 19.770 de 1931, o governo passa a aumentar o seu controle, tendo como ponto 

principal o fim ao pluralismo sindical.  A Era Vargas ainda iria promulgar outro decreto 

complementando a carta constitucional de 37 revogando algumas considerações da constituição de 

34, onde passa a permitir a pluralidade de associações, embora só considere quando fossem 

reconhecidas pelo Estado, faz o enquadramento das profissões sindicais, permite a intervenção do 

Estado em casos de dissídios, proibições legais para a greve, passando a ser considerada, um ato 

contra a segurança pública.  

Após a era Vargas, em 1946, os decretos publicados são todos unificados através de uma 

carta, regulamentando as relações sindicais e trazendo considerável avanço para a classe 

trabalhadora. Através do decreto de lei nº 9.070 de 1946 passa a permitir o direito de greve, embora 

não diminua a presença do Estado nos sindicatos. Com a queda do regime democrático, surge o 

período de ditadura militar, nessa fase os militares restringem e caçam as ações dos sindicalistas e 

do poder civil, assim poucas mudanças ocorrem nas relações sindicais com o poder ditatorial, ainda 

assim, o sindicato encontra forças durante esse período e realiza passeatas, greves e confrontos com 

o militares em busca dos direitos trabalhistas, onde resultaria na abertura democrática em 1988.  

A nova Constituição Federal implementou alguns avanços e regulamentações das atividades 

sindicais tais como: liberdade sindical, direito de greve, unicidade sindical, base territorial mínima, 

sistema confederativo, estabilidade sindical e contribuição sindical obrigatória.  

Neste trabalho é importante ressaltar o art 8º no inciso I da Constituição Federal de 1988 que 

determina a liberdade sindical: 

É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o 

registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na 

organização sindical. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

2012) 

 Portanto é fundamental que o poder privado ou público (e este na sua representação 

municipal, estadual ou federal) respeitem o direito à liberdade sindical e a organização dos 

trabalhadores no seu local de trabalho. 

 

PELO DIREITO DE REUNIÃO SINDICAL NAS INSTITUIÇÕES MILITARES DE 

ENSINO 
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A tese, Democracia, Educação e Relações de Trabalho: O Respeito ao Direito de Greve nas 

Instituições Militares de Ensino, apresentada no Rio de Janeiro no 27º Congresso em 2012 e 

aprovada por unanimidade, ratificou as atuações das seções sindicais ao longo da luta sindical no 

Sinasefe na busca por mais autonomia e assim dar mais um grande passo para aumentar a pressão e 

o nosso poder de luta frente às instituições militares de ensino. 

Agora, na tentativa de ampliar ainda mais o nosso espaço de luta apresentamos esse novo 

desafio de conseguir nos organizar e exercer nossa representatividade dentro do local de trabalho, 

ou seja, no espaço da base, onde as relações empregado e empregador são latentes espaços de 

negociações e de conflito entre o capital e o trabalho. O sindicato segundo alguns autores remonta 

ao agrupamento voluntário de pessoas, reivindicando interesses comuns de acordo com sua 

atividade profissional e econômica e, portanto, o sindicato deve defender a classe trabalhadora no 

seu local de trabalho despersonalizando o conflito na figura de uma ou algumas pessoas, que em sua 

maioria sofrem perseguições de todas as formas. O sindicato deve assumir seu papel de legítimo 

representante da classe trabalhadora, protegendo-a nas mais diversas negociações entre empregador 

e empregado. 

Tendo o local de trabalho como seu marco espacial e passando grande parte do seu dia 

criando relações interpessoais, o trabalhador vive num local em que também emergem as 

contradições e conflitos nas relações de trabalho ligados às condições de trabalho, reivindicações 

salariais, acidentes trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, assédio moral, ente outros. Daí o 

local de trabalho passa a ser o espaço prioritário da atuação sindical. 

Para tanto o sindicato tem que reivindicar o direito de liberdade sindical como afirmar 

Siqueira Neto, 2001. p. 82:  

“A liberdade sindical constitui-se como princípio fundamental do Direito Sindical e ponto 

de conexão e articulação entre os diversos institutos do Direito do Trabalho, vez que 

assume uma função preliminar de condição para a atuação dos direitos individuais e 

coletivos”. 

Ele também afirmar que a liberdade de organização no local de trabalho é a expressão dessa 

liberdade sindical, pois vai “equilibrar a desigual distribuição de poder nas relações de trabalho”.        

 Como os patrões já detêm o poder estabelecido Siqueira Neto, 2001. p. 86, destaca que esta 

organização dos trabalhadores “será instrumento de contrapoder dos empregados em face dos 

empregadores” e ainda: 

“A legitimação das liberdades sindicais nos locais de trabalho, portanto, marca uma etapa 

fundamental do processo histórico que deságua no reconhecimento específico dos direitos 

sindicais, destinados a assegurar a efetividade da representação e da autoproteção coletiva, 

no local onde tem raízes a experiência concreta das relações de trabalho (SIQUEIRA 

NETO, 2001, p. 91).” 
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 Portanto, podemos destacar que os autores estão definindo conceitos referentes ao espaço de 

atividade da classe trabalhadora como espaços de relações de poder e representatividade. Assim 

sendo Raghi e Marrras, 2008, p. 54, destaca que:  

“O sistema de Representação no Local de Trabalho (RLT) também conhecido como 

Organização no Local de Trabalho (OLT) é um instrumento criado pela classe trabalhadora 

coma finalidade de democratizar as relações de trabalho dentro da empresa ao mesmo 

tempo em que objetiva solucionar problemas internos que afetem diretamente os 

trabalhadores, dando atendimento imediato.” 

 Bem como Nascimento apud Brito Filho, 2012, p. 317, ratifica, afirmando seu entendimento 

sobre a representação dos trabalhadores no local de trabalho (RLT) como o:  

“conjunto de meios destinados à discussão e manifestação dos empregados no local de 

trabalho, tendo em vista o desenvolvimento de entendimentos com o empregador 

destinados à efetivação ou à reivindicação de direitos e deveres” 

 Sabendo que cada local de trabalho tem a sua singularidade com suas características 

próprias, seja de sujeitos, da atividade ali exercida ou de seu ambiente organizacional, acreditamos 

que a melhor forma de organização sindical da classe trabalhadora é no seu local de trabalho, não 

desconsiderando a sua forma nacional de organização, mas que, é na base, como embasamos 

anteriormente, que as relações de trabalho se mostram mais frequentes e latentes. Sabendo ainda 

que para conseguirmos exercer nosso direito de organização sindical no local de trabalho 

precisaremos de ambientes organizacionais os mais democráticos possíveis para que se respeitem 

os direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 e se reconheça a liberdade sindical como 

princípio universal como afirmar Moreira, 2002:  

“A liberdade sindical foi consagrada universalmente como direito fundamental da pessoa 

humana, por sua inclusão em várias constituições nacionais e, principalmente, em normas 

internacionais, tais como: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948); o 

pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966); o 

Preâmbulo da Constituição da OIT e a Declaração de Filadelfia (OIT, 1944), entre outras.” 

 As instituições militares de ensino pelo seu histórico de instituições advindas de um período 

ditatorial carregam ainda as características desse período, cerceando a mais livre e legítima 

atividade democrática dos trabalhadores em seus locais de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

Partindo do pressuposto que o movimento sindical nas Instituições militares de ensino tem 

crescido e ampliado, que a participação sindical de algumas unidades militares de ensino no 

movimento paredista reforçou a união da classe trabalhadora, que a união dos servidores civis 

públicos federais nas instituições militares de ensino parte de princípios como o da solidariedade e 

da aliança, que o sindicato neste processo exerce grande importância nas reivindicações por 
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melhores salários e condições de trabalho e que os trabalhadores também buscam novas identidades 

por meio da consciência sindical e política, entendemos como precípua a unidade desta classe 

convergindo os interesses e fortalecendo a luta por um espaço mais democrático e de direito a 

reunião desses trabalhadores no seu local de trabalho.  

PROPOSTAS 

- Que a Direção Nacional do SINASEFE, através de sua assessoria jurídica, realize um estudo 

baseado nas legislações vigentes sobre o direito de reunião sindical no local de trabalho e depois 

apresente um parecer para ser apreciado por esta direção e enviado as Instituições Militares de 

Ensino; 

- Que o tema desta tese seja parte da pauta do 10º ENSIME - Encontro dos Servidores das 

Instituições Militares de Ensino 
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Pela criação dos Fóruns Estatuintes para debate da reestruturação do 

SINASEFE. 

O Sinasefe é um Sindicato nacional com histórico de lutas em defesa das 

categorias que representa e também dos direitos mais amplos da classe trabalhadora. É 

um sindicato de luta, com perfil claramente de esquerda. Possui uma proposta avançada 

de reunir sob suas bases tanto docentes como técnicos administrativos. Tem entre suas 

resoluções congressuais a defesa da carreira única. Sua estrutura tem muito pontos 

positivos, como a representação direta das bases na Plenárias Nacionais a representação 

proporcional das chapas concorrentes na Direção Nacional. Ainda assim, nos últimos 

anos e especialmente nessa última gestão, temos visto por toda parte a insatisfação com 

relação a nosso sindicato. Com frequência questiona-se, e com razão, a competência da 

atual DN, reclama-se de que a disputa entre coletivos (que são estruturas legítimas, mas 

informais) paralisa ações urgentes e colocam em segundo plano o interesse da categoria. 

Questiona-se a respeito da pouca renovação dos quadros nacionais, sempre as mesmas 

caras conduzindo as negociações e assumindo as principais funções do sindicato. 

Muitas seções sentem-se desassistidas quando necessitam de uma ação da DN. 

Processos importantes não andam, ou pior avançam e retrocedem conforme seja o 

plantão desse ou daquele coordenador geral. 

Todas essas críticas tem uma motivação real e traduzem em seu conjunto não 

apenas uma insatisfação com a atual Direção Nacional, mas também e principalmente o 

desejo de um sindicato não apenas renovado das velhas práticas burocráticas, mas de 

uma nova concepção de funcionamento, de uma nova estrutura que dê conta de 

mobilizar uma categoria que se expandiu grandemente nos últimos anos, de uma base 

que cresce, se complexifica e demanda um sindicato mais próximo, mais ágil dinâmico 

e realmente democrático. 

No 129º Consinasefe, realizado em João Pessoa – PB, algumas teses se 

notabilizaram em propor mudanças na estrutura do Sinasefe. Algumas resoluções 

importantes se consumaram, tais como a obrigatoriedade de eleição proporcional por 

chapas para os delegados do Consinasefe e também o estabelecimento de uma cota 

mínima de 30% de mulheres na Direção Nacional. Contudo, várias outras demandas 

igualmente importantes não foram votadas, em parte pelo boicote de alguns grupos que 

inviabilizaram o debate nos grupos de discussão, em parte pela radicalidade das 

proposições, que careciam realmente de um debate mais amplo e sistemático nas bases 
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em respeito a seus méritos, e mesmo pelo grande volume de proposições, que tornava 

impossível a discussão, defesa e votação de todas as resoluções em uma única plenária 

final. 

Não será o 130º Congresso pelas suas limitações estatutárias que fará as 

modificações estruturais propostas no congresso anterior. Todavia, avaliamos que 

tampouco o 131º as votará se não houver um processo real e amplo de debates, 

organizados a partir da nova Direção Nacional no sentido de amadurecer essas questões 

no período compreendido entre os dois congressos mencionados. 

Sendo assim, essa tese propõe de forma muito objetiva, que seja atribuído por 

esse congresso à próxima Direção Nacional a tarefa de organizar em todas as regiões do 

país, o debate acerca das propostas de reorganização do Sinasefe. A primeira Plenária 

Nacional pós congresso deverá agendar fóruns regionais e nacionais, que em princípio 

serão chamados de “Fóruns Estatuintes”, com o objetivo definido de discussão dos 

seguintes pontos: 

 Formato dos plantões, tarefas dos membros da DN e disponibilidade e critérios para se 

compor a DN; 

 Uma política séria de formação política sindical e mecanismos que promovam a 

participação das bases nos processos de negociação e atuação nacional, de modo a 

propiciar a formação de novos quadros que venham a renovar as futuras gestões, isso só 

pode ser feito através da ampliação da participação democrática das bases nas atividades 

nacionais do sindicato; 

 As prerrogativas dos coordenadores gerais e do restante da DN, o que não é mais do que 

a limitação do autoritarismo; 

 A representação proporcional das bases nas plenárias nacionais; 

 A organização das seções, se preferencialmente por campus ou por instituto; 

 Descentralização e regionalização; 

 Tamanho da Direção Nacional; 

 Definição das carreiras e bases representadas realmente pelo Sinasefe; 

 Construção de fóruns regionais deliberativos; 
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Sem prejuízo de outros temas que possam ser levantados e debatidos, 

pensamos que deva ser no mínimo uma obrigação em nome da prática democrática que 

a futura DN promova e torne de amplo conhecimento essas proposições. Não fazemos 

aqui a defesa de nenhum desses pontos, tão somente acatamos o argumento tantas vezes 

repetido em nosso último congresso, de que não era conveniente votar quaisquer desses 

pontos porque as propostas eram demasiadamente ousadas e até então desconhecidas 

das bases. Pois então que sejam de conhecimento geral, que sejam apresentadas em seus 

prós e contras, e que o 131º Congresso delibere pelo sim ou pelo não, todas elas. 

Assinam essa tese: 

Adão de Assis Ferreira Júnior (IFRJ), Alexandre Lucena (IFPB), Allan Patric (IFPB), 

Araújo Pereira (IFPB), Aureo Viegas (IFMA), Camila Martins (IFPB), Carlos David 

Lobão (IFPB), Cleide Silva (IFGOIANO), Cleo Santos (IFGO) David Moreno 

Montenegro (IFCE), Fabiano Godinho Faria (IFRJ) Fabiano Rosa Magalhães (IFNMG), 

Fabrício Tavares (IFAL) Flávio Morais (IFGO), Francisco Chagas (IFPB), Gláucio 

Delaia Gomes (IFRJ), João Campinho (IFSP), Joaquim Teixeira (IFMA), José 

Raimundo Teixeira Guimarães (IFMA), Leandro de Assis (IFPB), Leandro Guarnieri 

(IFSULDEMINAS), Leonardo Santos (IFPB), Marcio Maltarolli (IFSULDEMINAS), 

Mateus Camargo (IFSULDEMINAS), Micilandia Pereira de Sousa (IFPI), Odemir 

Vieira (IFSC), Pedro Ribeiro (IFMA), Ruy França (IFMA), Shilton Roque (IFRN), 

Omar Souza Nicolau (IFRJ), Ronaldo Naziazeno (IFBA), Valter Felix (IFRJ), Vinicius 

Retamoso Mayer (IFAM) 
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Pela definição de critérios mínimos para a deflagração de movimento 

paredista nacional. 

Os movimentos paredistas (as greves) são um instrumento fundamental de luta 

dos trabalhadores. A maior parte das conquistas no Sinasefe, gostem ou não os 

antipáticos à esta forma de luta, foi conquistada como decorrência dos momentos de 

paralisação. Temos históricos de grandes greves, com grande índice de mobilização e 

paralisação, tais como nas recentes greves de 2011 e 2012. Todavia ao longo dos 

últimos movimentos (2014 e 2015) temos vistos a predominância de greves parciais, por 

vezes até em prejuízo da unidade das duas categorias que representamos. Isso sem 

mencionar as graves divergências quanto aos momentos de entrada, saída, assinatura ou 

não assinatura de acordo, polêmicas quanto à legitimidade de algumas assembleias em 

manterem ou saírem, sobre quem deve votar ou não, sobre como montar o quadro de 

greve, etc. 

O que propomos nesta tese é a definição de algumas regras e orientações a fim 

de nortear a deflagração, condução e saída das próximas greves, assim como também de 

critérios para contagem das seções em greve e consequente formação do quadro de 

greve. Nosso objetivo é que tenhamos greves fortes e enraizadas nas bases e 

afastamento do risco de banalização dessa forma de luta, pela via da repetição de greves 

sem adesões e sem mobilização. De situações onde institutos inteiros não participem do 

movimento e um aglomerado de pequenas seções em situação de greve parcial deflagre 

e mantenha movimentos artificiais de greve que levem nossa categoria ao desgaste e à 

derrota.  

Como diretrizes gerais para as próximas greves sugerimos o seguinte: 

1. Uma vez votado o indicativo de greve por maioria simples 

dos delegados em uma plena, a Direção Nacional deverá encaminhar 

consulta às bases para confirmação ou não do indicativo. 

2. A deflagração do movimento nacional de greve será feita 

mediante consulta às bases, que deverão encaminhar à Direção 

Nacional os resultados de suas assembleias gerais; a Plenária Nacional 

convocada para a deflagração do movimento deverá acatar o resultado 

das consultas às bases, não podendo alterá-lo por maioria em qualquer 

proporção dos delegados presentes; caso seja a vontade da maioria 
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poderá encaminhar quantas vezes julgar conveniente novas consultas às 

bases; 

3. Na medida em que a greve ser propõe a paralisar a todos 

os trabalhadores e não somente os sindicalizados, nas assembleias de 

base todos os servidores efetivos devem ter o direito a voto. Não faz 

sentido exigir que um trabalhador paralise suas atividades em respeito à 

assembleia geral se a ele não foi dado o direito de votar. 

4. As assembleias que votarem a favor do movimento devem 

ser representativas. As seções deverão encaminhar à Direção Nacional a 

informação quanto ao número aproximado de servidores representados 

e não somente do número de sindicalizados. As assembleias deverão 

contar com um mínimo de representatividade assim definido: 40% de 

representatividade em relação ao número total de servidores para as 

seções que representarem um único campus; 20% de representatividade 

em relação ao número total de servidores para as seções que 

representarem de dois a seis campi; 10% de representatividade em 

relação ao número total de servidores para as seções que representarem 

de seis campi a um instituto inteiro ou que tiverem em sua base 

representação de mais de uma instituição (contanto que representem em 

seu conjunto, mais de seis campi. 

5. As seções que não conseguirem reunir em suas 

assembleias de base a representação mínima, serão contadas na consulta 

como abstenção, não sendo considerado voto nem favorável, nem 

contra. 

6. A greve não será deflagrada se não retornarem à consulta 

menos de 40% das seções do Sinasefe; 

7. Na formação do quadro de greve pelo Comando Nacional 

do Greve, as bases se obrigarão a informar  se a greve é total ou parcial. 

E no caso de paralisações parciais, deverá informar a proporção de 

trabalhadores paralisados em cada base. 

8. Não será computado como greve (nem mesmo parcial) as 

seções que não conseguirem paralisar ao menos 30% dos seus 

servidores representados (todos os servidores e não somente os 

sindicalizados); 
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Os momentos de entrada e saída do movimento são qualitativamente 

diferentes. Ocorre por vezes que exista grande mobilização para a deflagração e no 

curso do movimento essa efervescência diminua. Dessa forma, para o momento de saída 

da greve e/ou assinatura ou não de acordo, os critérios serão sensivelmente diferentes. 

Assim propomos: 

7. Uma vez votado por maioria simples de delegados em uma 

Plena o recuo da greve e/ou assinatura de acordo, o Comando Nacional de 

Greve em conjunto com a Direção Nacional encaminhará consulta às bases; 

8. Todos os servidores presentes à assembleia terão direito a voto, 

pelas razões já expostas no item “3” dessa tese; 

9. Para votar pela permanência da greve ou não assinatura do 

acordo, as seções deverão atender aos critérios de representatividade 

exigidos no item “4” desta tese; aquelas que não atingirem a 

representatividade mínima exigida serão contadas na consulta como 

abstenção; 

10. Não se exigirá representatividade mínima para as seções que 

votarem pela suspensão do movimento ou assinatura do acordo. 

11. A Plena imediatamente subsequente à consulta às bases quanto 

ao recuo do movimento e/ou assinatura do acordo acatará o resultado da 

consulta. 

Entendemos que a regulamentação das diretrizes para deflagração, saída e 

assinatura de acordo contidas nessa tese constituem antes de mais nada uma exigência 

de bom senso e objetivam tão somente garantir a construção de greves realmente fortes 

e com condições reais de pressionar o governo e obter vitórias, evitando a banalização 

deste instrumento de luta pela manutenção de movimentos nacionais artificiais que não 

representam senão uma parte minoritária de nossa base. 

Assinam essa tese: 

Adão de Assis Ferreira Júnior (IFRJ), Alexandre Lucena (IFPB), Allan Patric (IFPB), 

Araújo Pereira (IFPB), Aureo Viegas (IFMA), Camila Martins (IFPB), Carlos David 

Lobão (IFPB), Cleide Silva (IFGOIANO), Cleo Santos (IFGO), Fabiano Godinho Faria 

(IFRJ) Fabiano Rosa Magalhães (IFNMG), Fabrício Tavares (IFAL) Flávio Morais 

(IFGO), Francisco Chagas (IFPB), Gláucio Delaia Gomes (IFRJ), João Campinho 
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(IFSP), Joaquim Teixeira (IFMA), José Raimundo Teixeira Guimarães (IFMA), 

Leandro de Assis (IFPB), Leandro Guarnieri (IFSULDEMINAS), Leonardo Santos 

(IFPB), Marcio Maltarolli (IFSULDEMINAS), Mateus Camargo (IFSULDEMINAS), 

Micilandia Pereira de Sousa (IFPI), Odemir Vieira (IFSC), Pedro Ribeiro (IFMA), Ruy 

França (IFMA), Shilton Roque (IFRN), Omar Souza Nicolau (IFRJ), Ronaldo 

Naziazeno (IFBA), Valter Felix (IFRJ), Vinicius Retamoso Mayer (IFAM) 
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 “Por um Novo Sindicalismo!” da Unidade Classista 

UM NOVO SINDICALISMO É NECESSÁRIO 

 

 

O movimento Sindical Brasileiro 

1. A Crise instalada no movimento sindical brasileiro guarda relações históricas com o saldo negativo 

que o fim do bloco socialista e a consequente aplicação das medidas neoliberais tiveram em diversos países 

aumentando a precarização das relações de trabalho, a privatização e a retirada de direitos trabalhistas e 

sociais. Somado a isso o crescimento do modelo de sindicalismo de resultados, conciliador e que reduziu o 

debate sindical ao economicismo mais vulgar é uma das principais expressões da degeneração política e 

cooptação ideológica engendrada pelo Capital sobre grande parte das direções.  

2. As direções dos sindicatos, em sua grande maioria, pouco representam as suas bases, constituindo-se 

como grupos burocratizados voltados à preservação de seus interesses econômicos e políticos, na maioria 

das vezes, desvinculados da organização política da classe e do consecutivo combate ideológico contra o 

sistema capitalista. O distanciamento em relação às bases, dessa forma, também ocorre de forma deliberada. 

Isso se reflete no fraco índice de sindicalização verificado em muitas categorias. A despolitização que vem 

caracterizando as ações sindicais é resultado, ainda, das pautas cada vez mais economicistas e 

corporativistas, quando não abertamente pró-capital. Exemplos claros são a proposta de Acordo Coletivo 

Especial (ACE), a criação de fundos de pensão em detrimento da previdência pública e até mesmo a 

participação de lideranças sindicais em programas coordenados pelo sistema S por exemplo. 

3. A estrutura sindical atual pouco contribui para a organização dos trabalhadores e de suas lutas, ao se 

dividir em um elevado número de centrais sindicais, em sua maioria pelegas e governistas, voltadas à prática 

cupulista, ao sindicalismo de resultados e à conciliação de classe. A maioria dos trabalhadores não se vê 

representada por nenhuma delas. Enquanto isso, possuem formalmente o maior número de trabalhadores em 

suas bases a CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB, a NCST e outras entidades nacionais que se colocam 

como base de apoio ao bloco governista, sem questionar o capitalismo e suas consequências para os 

trabalhadores. Predomina o uso do imposto sindical para fins inadequados, como a criação de sindicatos 

meramente cartoriais e a preservação de diretorias pelegas que configuram feudos de poder e promiscuidade 

política. 

4. Diante da grave crise econômica em curso, com diminuição de postos de trabalho e ataques aos 

Direitos Trabalhistas, grande parte das centrais, entoando o libelo (neo)desenvolvimentista, pedem uma 

agenda positiva que vise estimular o crescimento econômico, com o retorno rápido de investimentos em 

infraestrutura, nos setores de energia, ações para destravar o setor da construção, aumento da produção e das 

exportações, e a adoção de políticas de fortalecimento do mercado interno para incremento dos níveis de 

consumo, emprego, renda e direitos sociais. 
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5. Com isto, procuram relegar ao movimento sindical o papel de "sujeito social" que deve atuar levando 

em conta a "globalidade dos interesses em choque na sociedade", esvaziando-o de seu conteúdo de classe. 

6. Tal discurso de conciliação entre capital e trabalho e colaboração de classes (em vez de luta), ainda 

mais em períodos de recessão, visa também obter algumas migalhas para os assalariados, perpetuando a 

exploração capitalista e amortizando o choque de classes. 

7. Estas mesmas centrais sindicais escondem do conjunto dos trabalhadores que os governos 

neodesenvolvimentistas (2003-2014) foram incapazes (ou indispostos) de romper o cerco do Estado 

neoliberal. Um dos traços do lulismo foi não confrontar o capital, buscando, deste modo, garantir os 

investimentos necessários para a manutenção e crescimento do lucro da grande burguesia. Nesta era 

neodesenvolvimentista também se ampliou a dinâmica de acumulação capitalista e a vigência da "nova 

precariedade salarial", caracterizada pela expansão de relações de trabalho flexíveis (contrato salarial, 

jornada de trabalho e remuneração flexível, terceirizações etc). 

8. Sob o manto do progressismo estes governos junto com o patronato e a burocracia sindical pelega, 

vão engendrando uma reestruturação produtiva que desvaloriza a força de trabalho e intensificam a ofensiva 

contra os direitos e a liberdades dos trabalhadores. 

9. Nas condições históricas de crise estrutural do sistema, não podemos subestimar essas iniciativa das 

classes dominantes (e seus parceiros) no conjunto da classe trabalhadora. Sem negar a importância das lutas 

econômicas imediatas, o sindicalismo classista deve recusar a submissão da sua estratégia aos horizontes 

estreitos de um "capitalismo melhorado". Também não basta taxar estas centrais sindicais como pelegas. É 

preciso travarmos longo e intenso debate, demarcarmos bem o campo junto à classe trabalhadora – de uma 

maneira mais organizada, educativa – desmascarando o projeto político-ideológico colaboracionista. É 

necessário elevar o nível de consciência das massas trabalhadoras, demonstrando os limites da luta 

meramente economicista e das negociações de cúpula com o governo e com o patronato. 

10. Hoje, talvez mais que nunca, a luta de classes se impõe – no plano ideológico – como elemento de 

resistência estratégica visando desmontar as ilusões liberais/social-democratas, de ser possível um 

capitalismo humanizado. Pelo contrário, na era da crise de civilização do capital, urge afirmar os valores do 

socialismo e resgatar a tarefa politica de uma transformação radical da sociedade capaz de por fim ao regime 

do salariato e para efetivamente construir uma vida de dignidade para a classe trabalhadora brasileira. 

11. Nesse sentido resgatar a unidade de ação entre as entidades que lutam contra a ordem do Capital, 

buscando o fortalecimento de pautas e campanhas que fortaleçam uma ação classista e combativa junto ao 

movimento sindical torna-se fundamental para a consolidação de uma Central sindical que consiga ter 

amplitude e adesão das forças progressistas que ainda estão pulverizadas e muitas vezes dispersas na luta 

contra o peleguismo, a alienação e o colaboracionismo de classe. O ENCLAT ( Encontro Nacional da Classe 

Trabalhadora) poderá no futuro vir a ser o meio pelo qual essas organizações possam confluir 

estrategicamente a unidade orgânica necessária para um novo patamar de mobilizações e organização da 

classe. 
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O movimento sindical no SINASEFE 

12. SINASEFE completará em novembro de 2016 28 anos de organização e luta no campo da Educação 

Federal, primeiramente organizando os trabalhadores das Escolas Federais de 1º e 2º grau, e posteriormente 

abarcando todos os trabalhadores da Rede Federal de Ensino. Nos últimos períodos, o SINASEFE voltou a 

ampliar sua base social com a ampliação da Rede Federal de Educação Básica, Profissional, Científica e 

Tecnológica e o consequente ingresso de um grande contingente de novos servidores. Essas ampliações, no 

decorrer da sua trajetória, fizeram do SINASEFE um dos maiores e mais importantes sindicatos nacionais 

existentes na atualidade. 

13. Uma das características mais importantes deste sindicato é sua organização por local de trabalho, 

agregando docentes e técnicos administrativos em sua base. Essa forma de organização propicia grande 

diversidade de posições nas discussões, fazendo dos espaços deliberativos momentos por vezes difíceis e de 

grande debate, porém espaços legítimos de construção coletiva do movimento sindical que se pretende. As 

Assembleias de Base, Plenárias Nacionais e Congressos são os espaços onde o SINASEFE se constrói de 

fato e por isso, espaços em disputa política. 

14. A disputa política é fundamental dentro qualquer organização de trabalhadores. Não obstante, a 

diversidade de posições é frequente e necessária para a construção coletiva também do nosso sindicato. 

Neste cenário é comum a aproximação de pessoas com posições políticas convergentes, formando seus 

grupos de discussão e organização política que deve contribuir nos espaços próprios para as formulações do 

SINASEFE. Temos conhecido esses agrupamentos pelo nome de “coletivos”, que cumprem um papel 

importante na estrutura do sindicato abrindo a discussão e a disputa política dos rumos que a organização 

deve tomar e possibilitando a abertura das discussões para além dos limites do próprio sindicato no campo 

político de cada coletivo. 

15. A forma de organização em coletivos surgiu de uma necessidade de maior articulação interna para 

fazer frente principalmente aos governos de plantão. Nesse sentido, no decorrer da história, alguns coletivos 

que reivindicavam o campo de oposição ao governo acabaram por degenerarem-se ao governismo em um 

cenário de mudança institucional do estado brasileiro. Em contraposição à esses grupos que tornaram-se 

aliados do governo, dentro dos espaços do sindicato surgiram outros coletivos com organização interna 

própria, o que demonstra a profunda necessidade de organização dos campos políticos que compõe o 

SINASEFE e a diversidade existente nesse processo.  

16. Dessa forma, por divergências políticas e/ou organizativas, egressos de outros coletivos, 

aproximação ideológica e outras razões, estão constituídos até hoje 6 agrupamentos políticos no interior do 

SINASEFE, todos exercendo grande influência nas práticas do sindicato. Não é possível abordar a temática 

dos coletivos sem apontar problemas de organização de boa parte deles, que se refletem em problemas 

organizativos no próprio SINASEFE. Corporativismo, personalismo, caudilhismo são práticas corriqueiras 

que dificultam a construção coletiva nos espaços próprios para isso. 
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17. Alguns coletivos caracterizam-se por essas práticas e acabam por limitar sua atuação puramente à 

disputa por espaços no aparelho sindical. Acusações de cunho pessoal e posicionamentos claramente 

voltados à autoconstrução rebaixam o debate e demonstram a falta de comprometimento com a organização 

da categoria e com o debate político no interior do sindicato. Não é possível conceber a existência de 

“mentes iluminadas” a quem cabe a tarefa de dar a linha política do seu coletivo e, ocupando cargos de 

direção, a linha política do próprio sindicato. Essas figuras tendem a usar seus agrupamentos simplesmente 

como forma de blindar-se e blindar os seus, degenerando a verdadeira tarefa desses agrupamentos e, em 

última instância, a tarefa do SINASEFE. Condutas como essas caracterizam claramente a formação de uma 

burocracia, que se organiza para manter-se em suas posições, sem nenhum compromisso de fato com a 

construção da organização dos trabalhadores. 

18. Em nosso sindicato urge a necessidade de se fazer uma reflexão sobre as práticas que se 

desenvolvem no seu interior, sob pena de não estarmos construindo um movimento de trabalhadores mas 

uma base de apoio para oportunistas com interesses obscuros. É preciso apontar os erros para seguirmos 

uma construção qualitativa do nosso sindicato nas escolas federais. É preciso criar responsabilidade coletiva 

sobre os rumos do SINASEFE e depurar nossos espaços de discussão e decisão, expurgando o personalismo, 

o caudilhismo, o corporativismo, o oportunismo e o aparelhamento desses espaços. Não é possível realizar 

discussões com honestidade e franqueza sobre uma organização coletiva quando os indivíduos que a compõe 

têm interesses puramente pessoais e partem dessa perspectiva no momento de suas análises para 

autopromover-se. Não serão esses indivíduos que, por si só, abandonarão essas práticas. Somente as bases 

auto organizadas conseguirão fazer frente à esses vícios burocráticos que tanto têm prejudicado a atuação 

consistente do SINASEFE.  

Por um novo sindicalismo 

19. Para se pensar em uma nova forma de fazer movimento sindical é necessário saber onde nos 

encontramos. Em âmbito nacional urge o combate ao peleguismo e à conciliação de classes. No escopo do 

SINASEFE, para além dos problemas gerais, existe a necessidade urgente de combate ao personalismo e ao 

oportunismo. Não existe fórmula pronta para fazer frente à essas questões. Apenas a organização dos 

trabalhadores enquanto classe social com interesses antagônicos aos capitalistas será possível de barrar os 

vícios que afligem o movimento sindical atualmente.  

20. Nesse cenário, o capital em crise continua a cobrar a conta dos trabalhadores que, por sua vez, 

precisam estar de fato organizados. Para tanto se faz necessário apontar os pontos fracos para, enquanto 

trabalhadores, podermos superá-los. 

NÃO AO AJUSTE FISCAL DO CAPITAL!!! 

 

ABAIXO ÀS PRIVATIZAÇÕES/TERCEIRIZAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO!!! 
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NÃO ÀS CONTRARREFORMAS PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA PROPOSTAS PARA 

2016!! 

NENHUM DIREITO A MENOS, AVANÇAR NAS CONQUISTAS! 

 

Assinam esta Tese: 

 

Adriana Henning – IFFarroupilha 

Cristiano Pereira Costa - IFMT 

Diógenes Sgarbi – IFG 

Edson José Sant'Ana – IFMT 

Evandro Both - IFFarroupilha 

Fabiano Duarte - IFAL 

Fabrício Júnior de Oliveira Avelino – IFAL 

Fábio Bezerra – IF Sudeste MG 

Flávia Lorena Brito - IFMT 

Gabriel Magalhães – IFAL 

Hernani Cavalheiro – IF Sul-riograndense 

Jefferson Rego – IF Goiano 

João Carlos Cichaczewski – IFC 

José Ernesto Alves Grisa – aposentado IF Farroupilha 

Larissa Leal – IF Goiano 

Marta Jane da Silva – IFG 

Rodrigo da Costa Lima – IFSC 

Rubens Ragone - IFMG 
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TESE: Resgatar a unidade para conquistar as reivindicações  

O SINASEFE não necessita estar filiado à CSP-Conlutas 
 

 
I - Conjuntura 

 
Passado um pouco mais de um ano de uma duríssima eleição que Dilma só ganhou por 

causa de uma mobilização operária e popular que buscava evitar a volta dos privatizadores 
tucanos, o país está imerso em profunda crise. 
 

Todos sabemos que o Brasil não é uma ilha e que essa situação é produto do impacto da crise 

internacional, à qual o imperialismo responde com uma política de guerra e exploração. Criaram uma 

coalizão de 60 países para declarar guerra ao EI – Estado Islâmico (que eles próprios criaram, 

armaram e financiaram), mas cujo verdadeiro objetivo é desarmar o movimento operário. Pretendem 

constituir uma "união sagrada" onde estariam todos juntos "contra o terrorismo" para exigir que a 

classe trabalhadora abra mão de suas bandeiras. Enquanto isso, continuam fazendo recair sobre os 

ombros dos trabalhadores o peso do ajuste fiscal, inclusive, no apagar das luzes de 2015 este governo 

de coalisão com o PMDB está propondo mais uma Reforma na Previdência e na CLT. O que é 

bastante preocupante. Segue anexo (anexo I) um texto explicativo: “O que é o 

Estado Islâmico?” como também uma matéria do jornal francês INFORMATIONS OUVRIERES  
(Informações Operárias) (anexo II) sobre os atentados do dia 13 de novembro na França. 

 
Daí que é mais essencial do que nunca preservar a independência das entidades sindicais. 

Esse é o desafio do movimento sindical em nível internacional. Ceder à pressão dos governos que 
querem a união sagrada para jogar o peso da crise sobre as costas dos trabalhadores, ou manter 
fidelidade à defesa dos direitos e reivindicações dos trabalhadores e, assim, preservar a 
independência das organizações sindicais. 
 

Na América Latina, também o cerco se estabelece como pode ser verificado nos 
resultados das eleições na Argentina e na Venezuela, continuando o cerco à Bolívia. E no Brasil, o 
governo que foi eleito graças à mobilização de massas aplica um ajuste fiscal que é contraditório 
com o mandato popular que recebeu. Anexamos nesta Tese (anexo III e IV) matéria do jornal O 
Trabalho sobre as eleições na Venezuela e Argentina. 
 

Foi nessa situação complexa e difícil que se desenvolveu nossa campanha salarial. Por 
isso, foi um ponto de apoio o documento "Governo Dilma: medidas penalizam, cortam e atacam 
direitos dos trabalhadores", assinado por várias centrais sindicais, junto com as entidades do 
Fórum dos Federais, em 01.02.2015, que repudia as medidas de ajuste fiscal, exige a retirada das 
MPs 664 e 665 e a mudança da política econômica: 

 
"O Dia Nacional de Lutas contra as MPs 664 e 665 e em defesa dos direitos da 

classe trabalhadora mobilizou unitariamente todas as centrais sindicais brasileiras e 

reuniu dezenas de milhares de pessoas em todas as regiões do país no dia 28 de 

janeiro, superando as expectativas dos organizadores e revelando à sociedade a 

rejeição do povo às referidas MPs. As medidas impostas pela nova equipe 

econômica, sob o comando de Joaquim Levy, não só subtraem direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras, como ampliam a estagnação e recessão econômica. 

Esta é uma razão a mais para que sejam revogadas. O caminho que defendemos é 

outro. Exigimos a mudança da política econômica. A luta dos trabalhadores e, em 

especial, dos que trabalham nos serviços públicos, está em harmonia com os 

interesses nacionais. Em contraposição, os interesses dos rentistas, que hoje 

influenciam fortemente a política econômica, conduzem à estagnação, à recessão e 

ao retrocesso social, conforme se vê hoje na Europa.  
Lutamos não só para preservar os direitos e conquistas do nosso povo, como 
também para ampliá-las, evitando o retrocesso e avançando na direção de 
transformações sociais mais profundas, com valorização do trabalho, que devem 
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abrir caminho para a superação do decadente sistema capitalista e a construção 
de uma nova sociedade justa e igualitária”. 

 

Essas linhas indicaram o tipo de enfrentamento que, naquela conjuntura, estávamos 
chamados a fazer na campanha salarial unificada, rejeitando frontalmente as provocações da 
direita pró-imperialista, concentrando toda nossa força na construção da unidade pelo 
atendimento das reivindicações. 

 

Por isso, foi muito importante a convocação do Dia de Luta como o 13 de março de 2015, 
que constituiu uma grande unidade em torno de três questões que são chave atualmente e que 
certamente voltarão a ser colocadas no próximo período. 
 

A primeira é a defesa dos direitos e conquistas, a revogação das MPs 664 e 665, contra o ajuste 
fiscal. 
 

A segunda é a defesa da democracia, que é tarefa de todos nós! Sim, porque 
independentemente da opinião que cada um tenha sobre o atual governo, é evidente que as 
forças que estão agitando o impeachment são os nossos inimigos de classe. Ademais, o 
envolvimento na chamada operação lava-jato dos presidentes da Câmara e do Senado, do 
Congresso mais conservador desde 1964, mostra que há uma profunda crise institucional que só 
uma constituinte pode resolver de maneira positiva, tal como colocado pela campanha do 
plebiscito que, em setembro de 2014, colheu quase oito milhões de votos da população. Pois 
corrupção se combate com reforma política! 

 

Terceiro, a defesa da Petrobrás. Como afirmava a convocatória do dia 13 de março de 2015; 

 

"Defender a Petrobrás é defender a empresa que mais investe no Brasil – mais 
de R$ 300 milhões por dia – e que representa 13% do PIB Nacional. É defender 
mais e melhores empregos e avanços tecnológicos. É defender uma Nação mais 
justa e igualitária.  
Defender a Petrobrás é defender um projeto de desenvolvimento do Brasil, com 
mais investimentos em saúde, educação, geração de empregos, investimentos 
em tecnologia e Formação profissional.  
Defender a Petrobrás é defender ativos estratégicos para o Brasil. É defender 
um patrimônio que pertence a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. É 
defender nosso maior instrumento de implantação de políticas públicas que 
beneficiam toda a sociedade.  
Defender a Petrobrás é, também, defender a punição de funcionários de alto 
escalão envolvidos em atos de corrupção. Exigimos que todos os denunciados 
sejam investigados e, comprovados os crimes, sejam presos. Tanto os 
corruptores, como os corruptos. A bandeira contra a corrupção é dos 
movimentos social e sindical. Nós nunca tivemos medo da verdade.  
Defender a Petrobrás é não permitir que as empresas nacionais sejam 
inviabilizadas para dar lugar a empresas estrangeiras. Essas empresas 
brasileiras detém tecnologia de ponta empregada na construção das maiores 
obras no Brasil e no exterior." 

 

E, acrescentamos, defender a Petrobrás é defender o regime de partilha no pré-sal, contra 
a entrega das riquezas naturais às multinacionais. 
 

Em 11 de novembro os petroleiros entraram em greve - “Uma greve em defesa do Brasil!, 
e o jornalista Nilton de Martins escreve uma matéria sobre essa greve, a qual encontra-se em 
anexo (anexo V). 
 

II – Campanha Salarial 
Em campanhas salariais passadas, boa parte da energia dos servidores era despendida 

com disputas fratricidas, em que o debate político (mesmo duro) não era instrumento para 
construir a unidade, mas sim para promover enfrentamentos a partir de clivagens partidárias. 
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Neste ano, esse problema começou a ser enfrentado com diversos servidores defendendo 
que a campanha da categoria fosse dirigida pela própria categoria, a partir das instâncias 
legítimas de nossas entidades sindicais, com as centrais sindicais participando no apoio e 
ajudando na interlocução com o governo e com a coordenação sendo exercida em reuniões de 
representantes das entidades, colocando fim aos "plenarões" onde se discursava muito, mas se 
decidia pouco em benefício dos servidores. 

 

Dessa forma, foi possível construir unitariamente uma plataforma de reivindicações comuns 

aos diversos segmentos, destacando-se os oito eixos principais, que devem nortear a campanha: 

 

a) Índice linear de 27,3%;  
b) Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias; 
c) Data-base em 1º de maio;  
d) Direito à negociação coletiva (convenção 151 OIT);  
e) Paridade salarial entre ativos e aposentados;  
f) Aprovação imediata dos projetos de interesse dos servidores;  
g) Retirada dos projetos do Congresso Nacional que atacam os direitos dos servidores; 
h) Isonomia salarial de todos os benefícios entre os três poderes. 

 

Além desses eixos, outras reivindicações especificas do Sinasefe foram aprovadas no 29º 
Consinasefe, como a realização de concurso público; aprovação da PEC 555 (que extingue a 
cobrança previdenciária dos aposentados); retirada/revogação das medidas provisórias 664 e 665, 
entre outras. 

 

Portanto, ao contrário de anos anteriores, não foram as reivindicações setorizadas o carro 
chefe das mobilizações e sim as reivindicações gerais. Isso não quer dizer que não houve lugar 
para as reivindicações específicas. Em nosso caso, devemos continuar lutando pelas 
reivindicações aprovadas no 29° Consinasefe. 

 

• O direito de RSC para os técnicos administrativos e para todos os aposentados (TAEs e docentes).  
• Aposentadoria especial e demais direitos do magistério aos técnicos administrativos que atuam 
nas atividades de planejamento, supervisão e gestão pedagógica, conforme garantido pela LDB.  
• Direito dos servidores ingressos na rede a partir de 2013 de manter o regime previdenciário em 
vigor à época do seu ingresso no serviço público, para os servidores que já vem do serviço 
público, seja nas esferas municipal, estadual ou federal.  
• 30 horas para o segmento técnico administrativo. 
• Racionalização dos cargos para o segmento técnico administrativo, entre outras. 

 

Outro aspecto é que em 2015 a campanha também começou mais cedo, com tempo para 
interferir na elaboração do orçamento. No entanto, houve um problema logo de início, pois poucos 
estados cumpriram a agenda prevista de lançamentos da campanha unificada. De qualquer forma, 
o mais importante nesse momento é ajudar a manter a unidade do Fórum dos Federais, para 
fortalecer a luta na base das categorias forçando negociações efetivas com o governo afim de 
conquistar nossas reivindicações e manter nossas conquistas. 

 

O editorial do Contexto (Boletim Informativo Seção Sindical IFSC) nº 228 de 12 de 
novembro de 2015 em anexo (anexo VI), traz um balanço da campanha salarial 2015 dos SPF’s.  
.  
III – O SINASEFE não necessita estar filiado à CSP-Conlutas. Desfiliação já, para reconstruir 
nossa unidade com os demais servidores e o conjunto da classe trabalhadora 

 

Uma entidade sindical, desde o sindicato de base até as centrais, existe para defender os 
interesses do conjunto da base que representa, sem exceção. 
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Sindicato não é partido político, que se organiza "à parte" com base em um programa 
definido, que é aceito por seus aderentes. 

 

O único "programa" do sindicato é a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe 
trabalhadora, definidos pela própria classe trabalhadora. 

 

Por isso, no sindicato cabem todos e todas, sem distinção de sexo, convicção filosófica, 

religião ou filiação partidária. É assim que se constitui a unidade elementar da classe trabalhadora. 

Todos juntos para lutar pelas reivindicações: salário, condições de trabalho, aposentadoria, etc. 

 

Infelizmente, não é essa a prática que temos vivenciado com a filiação do nosso sindicato 
à CSP-Conlutas. Com todo o democrático respeito às opções partidárias dos companheiros e 
companheiras, o que vemos é que eles colocam como pré-condição para a luta comum a 
concordância ou aceitação de suas próprias concepções. 

 

Sua ação prejudicou campanhas salariais passadas, porque taxavam de "governistas" e 
"pelegos" quem não concordava com determinadas posições que defendiam. Já na Campanha de 
2015, o objetivo da CSP-Conlutas foi “derrotar o governo para ter as reivindicações”, em quanto a 
política do Fórum dos Federais é de unificar a luta para conquistar nossas reivindicações. 

 

Na reunião dos servidores federais de novembro de 2014 (seminário), organizada pelo Fórum 

dos Federais, por exemplo, voltaram a ser feitas, sistematicamente, esses tipos de intervenção, 

inclusive contra representantes de outras centrais sindicais que estavam na mesa porque haviam sido 

convidadas para contribuir com o debate. Em janeiro, em nova reunião ampliada do Fórum dos 

Federais, repetiram-se esses ataques contra aqueles servidores que defenderam que a campanha 

salarial deveria ser dirigida pelas entidades da categoria e controladas pela base. 

 

De modo geral, na sua política partidária de derrotar governos, a CSP-Conlutas, não raras 

vezes, acaba apoiando bandeiras defendidas pela direita organizada, como foi o caso, por exemplo, da 

luta contra a Copa (“não vai ter copa, vai ter luta”) e o apoio à Ação Penal 470 (julgamento político sem 

provas), deixando de lado seu papel de defesa dos interesses da classe trabalhadora como um todo. E 

agora defendem o impeachment , fazendo coro com a direita golpista. 

 

No dia 18/09/2015 o PSTU e a CSP-Conlutas chamaram para São Paulo um ato contra Dilma, 

contra o PT e ..., e na Plenária Nacional do Sinasefe, que antecedeu esse ato, onde aprovamos por 

pressão dos Delegados de base, principalmente os que estavam em greve, que o Sinasefe iria 

apresentar contra proposta idêntica a da Condisefe ao governo, para quebrar o impasse nas 

negociações. E os militantes da CSP-Conlutas, inclusive Delegados que nem em greve estavam, no 

apagar das luzes dessa Plenária, aprovaram por um voto de diferença com inúmeras abstenções a 

transferência da Plenária Nacional do Sinasefe para São Paulo dias 20 e 21 de setembro, 

aproveitando-se da mobilização da nossa Campanha Salarial Unificada num momento crucial da greve 

onde o centro das negociações estavam se dando em Brasília. Ato esse convocado pela CSP- 

Conlutas que foi repudiado em Assembleia Geral da Sessão Sindical IFSC lotada, a maior Sessão que 

estava em greve, que não aprovou a sua participação nesse ato. Pois o objetivo da greve era forçar o 

governo a negociar e não para derrota-lo ou derruba-lo (impeachment). 

 

Lembramos que este Congresso Eleitoral do Sinasefe Nacional (Consinasefe), aprovado no 

Congresso de João Pessoa entre 26 e 29 de março de 2015, para ser realizado em novembro de 

2015, foi transferido para 18 a 21 de março de 2016, por decisão da maioria da Direção Nacional do 

Sinasefe, com a defesa e o voto dos militantes da CSP-Conlutas, com 6 votos contra. Essa votação, 

contra uma decisão de Congresso, fere frontalmente os estatutos do Sinasefe Nacional (que define o 

congresso eleitoral para o último trimestre de dois em dois anos) e do Consinasefe, que é soberano, 

estando acima hierarquicamente das Plenárias Nacionais e da Direção Nacional do Sinasefe. Além de 

convocarem uma Plenária Nacional numa data que impossibilitou os tramites legais para realizar esse 

Consinasefe Eleitoral em 2015, negando inclusive uma solicitação do 



 
TESE Nº15 – Felipe Jacques 

71 
 

 

Comando Nacional de Greve do Sinasefe que propunha a realização desta Plenária numa data 
anterior a que foi convocada. 

 

Já no dia 16/12/2015, quando a Frente Brasil Popular e a Frente Nacional Povo Sem Medo 

organizaram atos com estes objetivos: # FORA CUNHA! EM DEFESA DA DEMOCRACIA! NÃO VAI 

TER GOLPE! POR UMA NOVA POLÍTICA ECONOMIUCA! CONTRA O AJUSTE FISCAL! nas capitais 

e em mais de 70 cidades do País, onde participaram milhares e milhares de pessoas dentre elas 

militantes, estudantes, aposentados, sindicalistas, trabalhadores de diversas categorias profissionais, 

servidores públicos federais, estaduais e municipais. Segue em anexo (anexo VII e VIII) os panfletos 

da Frente Brasil Popular e da Frente Nacional Povo Sem Medo e suas organizações que a compõe 

que convocam para esse ato, que foi boicotado pela CSP – Conlutas. 

 

João Batista Gomes (municiparios de São Paulo) escreve um artigo sobre o PSTU que 
comanda a CSP-Conlutas com o título – “PSTU ao lado dos golpistas” sobre o impeachment, 
anexado a esta Tese (anexo IX). 

 

Citamos que no II Congresso da CSP – Conlutas de 4 a 7 de junho 2015, mesmo o 
Sinasefe estando filiado a quase uma década à CSP-Conlutas, das aproximadas 90 sessões 
sindicais do Sinasefe, apenas e somente 2 sessões estavam aptas a eleger delegados para este 
Congresso, mesmo assim 12 delegados da direção nacional participaram do congresso sendo que 
o prazo de inscrição dos delegados já tinha vencido. 

 

E dentro da atual Direção Nacional, desde o início de seu mandato, o que assistimos foram 
brigas entre os militantes da CSP-Conlutas, que consumiram grande parte das Plenárias 
Nacionais que ainda perduram, prejudicando sensivelmente o encaminhamento das lutas pelas 
reivindicações. 

 

A política da CSP-Conlutas provoca divisões no Sinasefe, nos isola em relação aos demais 
federais e nos isola também do conjunto da classe trabalhadora. O Sinasefe não precisa estar 
filiado à CSP-Conlutas. Desfiliação já!" 
 

OBS: Os anexos citados na tese encontram-se disponíveis no e-mail 
felipe_acaciojacques@hotmail.com e estará disponível no 30º CONSINASEFE. 
 
 

Assina esta Tese o sindicalizado: Felipe Acácio Jacques 

mailto:felipe_acaciojacques@hotmail.com
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Resistir aos ataques e, nas lutas, construir uma alternativa classista dos trabalhadores, da 

juventude e do povo pobre! 

 

João Carlos Cichaczewski – IFCatarinense 

Luiz Sérgio Ribeiro – Colégio Pedro II 

Magda Furtado – Colégio Pedro II 

Maycon Almeida – IFF 

Fórum Classista 

 

 

 Não estamos diante de situações corriqueiras de tentativa de retirada de direitos e ataques 

ao nível de vida dos trabalhadores dos anos anteriores, com crescimento econômico relativo. Por 

isso, afirmamos que ingressamos em um novo período de disputas dramáticas entre as classes 

pelo destino da riqueza nacional. O objetivo da burguesia por meio de seu Estado representado 

pelo governo Dilma (PT), diante da crise capitalista mundial, é rebaixar significativamente a 

remuneração do trabalho para recuperar as taxas de lucro. A configuração ministerial do segundo 

mandato do governo Dilma (PT) é expressão da disposição do governo em atender aos interesses 

dos grandes grupos econômicos, os mesmos que financiaram a sua campanha e a do candidato 

Aécio Neves (PSDB), em detrimento da maioria da população brasileira. Por isso Dilma indicou 

o banqueiro Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda; o empresário e ex-presidente da 

Confederação Nacional da Industria (CNI), Armando Monteiro para o Ministério do 

Desenvolvimento e a presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) Kátia Abreu 

para o Ministério da Agricultura. E agora, em função da crise política e dos resultados da 

economia substitui Joaquim Levy por Nelson Barbosa, que já anunciou: “o foco da equipe 

econômica continuará sendo o ajuste fiscal e a redução da inflação”, o que não significa 

nenhuma mudança substancial na política econômica desse governo. 

 Os governos do PT (Lula 2003-2010, Dilma 2011-2014), como demonstrado acima, 

decidiram manter os privilégios da burguesia brasileira e a remuneração do capital financeiro 

mundial. Em 2013 assistimos a um enorme processo de contestação social exigindo, entre as mais 

aclamadas reivindicações das ruas: transporte, saúde e educação públicas e de qualidade. 
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Nenhuma dessas reivindicações foi atendida.  Em 2015 o governo acena com medida populista e 

ilusória, falando de suposta reforma política. Na proposta de reforma do governo e da “oposição” 

de direita, todas as medidas foram pensadas para preservar e perpetuar os interesses dos partidos 

que estão no poder. 

 Evidentemente, estamos diante de uma grave crise de poder: o governo alcançou sufrágio 

nas urnas por pequena margem de votos, apresentando na propaganda eleitoral uma proposta 

programática que representaria, caso executada, uma virada à esquerda em relação ao primeiro 

governo Dilma. Após as eleições, aplicou verdadeiro estelionato eleitoral, realizando o programa 

de seu adversário, Aécio Neves. Setores significativos da classe trabalhadora, que antes 

depositavam votos no PT, sentiram-se traídos e migraram de posição, ainda que optando por 

opção mais à direita, vislumbrando Aécio Neves (PSDB) como falsa alternativa. 

 O governo de Dilma Rousseff (PT/PMDB) não difere em nada do projeto de Aécio Neves 

(PSDB), tanto que aplica as mesmas medidas anunciadas pelo tucano. Aos trabalhadores e ao 

movimento sindical, aos setores do movimento popular resta apenas construir uma alternativa de 

poder que atenda aos interesses dos trabalhadores, distante de Dilma (PT) e de Aécio Neves 

(PSDB). Precisamos forjar, nas lutas e nas ruas, em unidade, um governo dos trabalhadores. A 

defesa, ainda que disfarçada, do governo Dilma, responsável direto pelos principais ataques que 

estamos sofrendo, mesmo que com críticas à sua política econômica, é parte de uma política de 

engano dos trabalhadores e da juventude, e de blindagem dessa coalizão com grandes setores da 

burguesia, que já governa o país há treze anos. 

 As articulações e conchavos tramados pelo alto por Cunha e apoiados por Temer e pelo 

PSDB em torno do impeachment não possuem qualquer legitimidade, já que são obra de um 

corrupto que já deveria estar preso e não querendo decidir os rumos do país. Não há nada que 

possa interessar aos trabalhadores nessa manobra, assim como nada há a defender nesse governo. 

O que estamos assistindo é um espetáculo grotesco de disputa do poder por frações do grande 

capital, alinhadas ou em oposição ao governo Dilma/PT, governo esse que aprofundou a crise na 

economia e perdeu a capacidade de deter as mobilizações dos trabalhadores. 

 O modelo econômico executado pelo governo de Lula e primeiro governo Dilma, uma 

mistura de medidas neodesenvolvimentistas ancorado por políticas compensatórias, já está 

esgotado e não tem mais capacidade de enfrentar adequadamente a crise estrutural do capital. As 
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desonerações de impostos e os generosos financiamentos do BNDES aos grandes empresários 

aprofundaram o déficit. Dilma sabia do esgotamento desse modelo, mas alardeou na campanha 

um programa que não poderia cumprir. Ao voltar ao modelo neoliberal mitigado apenas com a 

manutenção de algumas políticas compensatórias, tendo à frente o ministro Levy, indicado pelo 

capital financeiro para aplicar um ajuste brutal, Dilma renegou sua própria campanha e 

decepcionou seus eleitores. Com medidas como tarifaço de energia e brutal aumento de juros, 

ampliou a repercussão da crise sistêmica que já atingia o Brasil, gerando forte recessão, com 

consequente aumento da taxa de desemprego, corte violento de despesas sociais e carreamento de 

todo o esforço fiscal para arcar com o voraz serviço da dívida. A manutenção de altas taxas de 

juros já não obtém mais o efeito de redução da inflação e aprofunda a depressão da economia, 

apesar de continuar a contemplar o grande capital, que mantém seus tentáculos no poder. Diante 

desse cenário, a popularidade do governo Dilma despencou e a oposição de direita tem 

aproveitado esse momento para acirrar a disputa pelo poder, tanto no parlamento, aprovando 

“pautas-bomba” e com o processo de impeachment, quanto através de ações institucionais no 

TCU e TSE. 

 Como ainda persiste a cooptação das direções de boa parte do movimento social, 

inclusive do movimento sindical, assistimos a uma parte do movimento indo às ruas contra o 

ajuste, mas poupando a figura de Dilma, como se fosse possível ainda disputar o governo pela 

esquerda. Entretanto, a base desses movimentos sente a crise e rompe com esse governo, cuja 

popularidade despenca a apenas um dígito. O movimento sindical combativo, que não se deixou 

cooptar, sai às ruas e organiza atos de massa, como aconteceu em setembro de 2015 em São 

Paulo, que mostrou também a necessidade de unificação nas lutas da classe trabalhadora para 

reagir aos ataques e construir uma real alternativa para a classe. 

 Diante da incapacidade do governo Dilma de lidar com a crise, sua serventia para os 

patrões, banqueiros e latifundiários já não é, portanto, tão importante. A ruptura de amplos 

segmentos dos trabalhadores e da juventude, com o governo, com o PT e as direções burocráticas 

que defendem o governo é um processo histórico e muito positivo. A situação exige uma ampla 

reorganização da classe trabalhadora em oposição ao que está posto, que não são de fato 

alternativas para a classe. 

 Já a saída apontada pela oposição burguesa de direita, através do impeachment, significa 
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entregar o poder ao atual vice, Michel Temer, do PMDB, partido fisiológico, expressão de 

caciques e oligarquias regionais, e que tem entre seus quadros figuras como Renan, Cunha, 

Sarney e tantos outros corruptos e aproveitadores. Essa saída, portanto, não é de interesse dos 

trabalhadores e da juventude e não vai mudar a nossa vida, pois pretende aprofundar a aplicação 

da mesma agenda econômica, expressa no documento “Uma ponte para o futuro!”. Não devem os 

trabalhadores e a juventude escolherem, portanto, entre os senhores da casa grande e os seus 

capatazes. 

 Foi com essa perspectiva que realizamos uma grande marcha nacional de trabalhadores e 

trabalhadoras em setembro de 2015, seguida de um encontro nacional de lutadores e lutadoras. 

Essa situação não mudou; ao contrário, aprofundou-se. A crise econômica e a polarização política 

tornaram-se mais agudas, bem como a resistência operária e popular, expressa em inúmeras 

greves e mobilizações, como entre os petroleiros, trabalhadores dos correios, bancários, operários 

metalúrgicos, servidores públicos, estudantes secundaristas de São Paulo, ocupações de escolas e 

universidades, luta das mulheres contra o PL 5069, dos povos indígenas contra a invasão de seus 

territórios, dos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco/Vale, dentre tantas outras. 

 Somente pela ação independente do movimento de massas vão ocorrer as mudanças que 

defendemos. Essas não virão com a continuidade do governo Dilma/PT nem pelas mãos de 

Temer, Cunha, Renan ou Aécio. Por isso lutamos contra os dois blocos. 

 Em face do cenário exposto, a necessidade de unificar todos os setores dispostos a lutar 

contra as medidas do governo e da burguesia ganha cada vez mais importância. Não obstante, a 

construção de um projeto de alternativa de poder classista e revolucionário torna-se cada vez 

mais urgente. Para assegurar a independência e direitos da nossa classe, a CSP-Conlutas, pelo 

papel que cumpre ao longo dos últimos anos, de combate sem tréguas às medidas dos distintos 

governos e da burguesia, na busca por unificar diferentes matizes de nossa classe – dos setores 

terceirizados e contratados da iniciativa privada aos servidores públicos de todas as esferas; dos 

estudantes aos sem-teto e trabalhadores agrários – deve ser fortalecida. Nesse sentido, 

convocamos todos os ativistas e seções do SINASEFE à manutenção da filiação à CSP-Conlutas 

e a integrar o quadro de entidades filiadas. 

 O Espaço de Unidade de Ação, que congrega outros movimentos para além da CSP-

Conlutas, constitui-se como um espaço de construção efetiva da unificação dos movimentos 
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sociais e sindical e deve ser ampliado, com a participação aberta de entidades que podem também 

contribuir para erigir uma real alternativa dos trabalhadores no enfrentamento dos ataques deste 

governo contra os direitos, na construção de uma greve geral. Superar a fragmentação e ampliar a 

unificação dos movimentos combativos deve ser uma prioridade para o enfrentamento da crise e 

fortalecimento das lutas, fazendo avançar a resistência no sentido de construir uma alternativa de 

poder para a classe trabalhadora. 

 Contra Dilma-PT, Cunha, Temer e Renan-PMDB; Aécio/PSDB! Derrotar o Ajuste Fiscal! 

Que os ricos paguem pela crise! 

 Unificar as lutas de todo o funcionalismo e da classe trabalhadora para enfrentar os 

ataques e assegurar direitos! Construir a Greve Geral contra o pacote do governo! 

 Auditoria e suspensão do pagamento das dívidas externas e interna para ter recursos para 

saúde, previdência e educação públicas e de qualidade. 

 Os trabalhadores não vão pagar pela crise: Que os ricos paguem pela crise, imposto 

progressivo sobre as grandes fortunas e remessa de lucros. 

 Anulação da Reforma da Previdência. 

 Reajuste dos salários de acordo com a inflação. 

 Defesa dos serviços públicos e estabilidade no emprego. 

 Toda(o)s à  plenária sindical e popular do Espaço Unidade de Ação, a ser realizada na 

cidade de São Paulo, no dia 22 de janeiro de 2016, com o objetivo de definir um plano de ação 

para o próximo período, incluindo uma atividade nacional unificada desse campo, alternativa aos 

dois blocos políticos burgueses, de situação e oposição, que polarizam os rumos do pais no 

momento. 

 

Assinam: 

João Carlos Cichaczewski – IFCatarinense 

Luiz Sérgio Ribeiro – Colégio Pedro II 

Magda Furtado – Colégio Pedro II 

Maycon Almeida – IFF 

Fórum Classista 
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TRABALHADORES AVANTE! NÃO TOMAREMOS NO “CUNHA” 

Movimento Ética e Independência – MEI 

MATHEUS DOS SANTOS SANTANA 
SEÇÃO SINASEFE IFBA - SALVADOR 

 

1. INTRODUÇÃO 

Convivemos em um mundo cheio de conflitos resultado da atual fase da 

expansão capitalista no globo, várias são as discussões sobre esse processo em 

que vivenciamos na atualidade. A luta sindical abarca uma importante visão 

diferenciada de globalização, a globalização como perversidade, como abandono 

social das pessoas, tudo em nome de um projeto de reprodução do capital, como 

leciona Milton Santos. A década de 90 foi bastante difícil para o sindicalismo 

brasileiro. Ele teve que enfrentar um novo inimigo, um inimigo até então 

desconhecido, o neoliberalismo. A ofensiva neoliberal empurrou o movimento 

sindical para posições cada vez mais defensivas. Diante deste quadro adverso se 

gestou dentro das organizações socialistas e operárias um intenso debate sobre 

qual deveria ser a estratégia mais adequada para enfrentar a nova situação. Para 

entender o impacto do neoliberalismo no bloco no poder é preciso, em primeiro 

lugar, entender o que é isso que chamamos de política neoliberal. Existem três 

grandes eixos na política neoliberal, conforme  BOITTO JR, 1999: 1ª) a política de 

desregulamentação do mercado de trabalho; 2ª) a política de privatização; 3ª) a 

abertura comercial e a desregulamentação financeira. A primeira parte atende aos 

interesses do conjunto da burguesia e do imperialismo, a segunda favorece este 

último e uma fração da burguesia brasileira: o capital monopolista (industrial, 

bancário e financeiro). A terceira atende os interesses de apenas uma das frações 

do capital monopolista: o setor representado pelo capital monopolista bancário e, 

é claro, pelo imperialismo. Somente a este último a política neoliberal interessa 

plenamente. Este setor citado por último, não apresenta contradição com nenhum 

dos aspectos da política neoliberal. Por isso, este seria o núcleo duro no poder 

neoliberal. O neoliberalismo foi responsável pelo aumento, sem precedente, do 

desemprego no Brasil e no mundo. Uma das grandes bandeiras para combater o 

desemprego e garantir a retomada do desenvolvimento do neoliberalismo foi a da 

desregulamentação do mercado de trabalho. Vieram neste sentido as medidas 

legais, adotadas pelos governos neoliberais, de desindexação dos salários, o fim 

da estabilidade no emprego do funcionalismo público e o contrato de trabalho por 
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tempo determinado, entre outras. Os resultados tem sido desastrosos. No Brasil, 

o governo da sra. Rousseff por mais que tente sustentar a alcunha de um 

sentimento de uma esquerda acuada pelo capital, segue essa tendência 

neoliberal conservadora com requintes fascistas, que lançam o Estado ao capital 

perverso, que sobrecarrega a classe trabalhadora do país e diminui o papel do 

Estado na regulação das relações comerciais e trabalhistas, uma terceirização 

efetiva da democracia ao capital opressor para manter os privilégios da burguesia; 

sem reformas estruturantes, apenas manutenção das conquistas sociais do 

governo anterior, de traços mais flexíveis, do sr. Lula da Silva. 

2. SINASEFE – Coragem na luta: 

O Sinasefe junto a CEA e a CSP Conlutas reafirmou durante 2015 seu papel 

de representante da classe trabalhadora dos institutos federais de educação do 

Brasil, não aceitando os ataques promovidos pelo Governo e congressistas; 

famintos em expandir o papel do capital sobre a educação pública; privatizando e 

terceirizando as relações dos servidores públicos federais da educação pública. 

As forças do capital obrigaram os trabalhadores abrirem uma das maiores greves 

de todos os tempos, que mostrou para a burguesia o papel da luta organizada dos 

trabalhadores.O Sinasefe chega, com um vigor juvenil e a garra indômita de 

sempre, as suas bodas de Crisopázio, pedra preciosa que simboliza a 

contribuição dada aos seres humanos para que estes diminuam suas resistências 

mentais ao novo, ao inesperado, ao inusitado, rompendo a austeridade e o 

excesso de frieza, deixando a mente e o coração leve e com harmonia e até 

mesmo certa alegria e descompromisso para reinventar ou ousar. Com essa 

belíssima definição, o Sinasefe foi marcado em 2015 por quadros e momentos de 

batalhas e conquistas da classe sempre perseguida no Brasil: trabalhadores, e 

muito mais os da educação, que são enxotados a balas de borracha e cacetadas 

em alguns lugares; e certamente continuará sendo. É necessário corrigir as 

distorções que existem nesse instrumento de luta e avançar com bastante 

compromisso ético com a luta e respeito ao papel dos trabalhadores na revolução 

contra o levante burguês que extingue direitos da classe trabalhadora. Movimento 

Ético e Independente, coletivo político do Sindicato Nacional dos Servidores da 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE – aponta uma reflexão 

numa indagação ao papel relegado atualmente a esquerda brasileira, a 

necessidade de reagrupar forças e atentar contra os ataques dos setores 
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conservadores e elitistas, eurocêntricos, nazistas, reacionários, que tentam 

orquestrar um golpe liderado por nomes como do deputado e atual presidente da 

Câmara dos Deputados, Sr. Eduardo Cunha; o presidente do partido fascista 

DEM, Sr. José Agripino Maia; o presidente do partido neoliberal de direita Sr. 

Aécio Neves e demais aliados desses, que tentam por fim na democracia e 

acabar com a importância do sufrágio universal, e muitos outros que até se dizem 

de esquerda, estes sim, merecem o epíteto caviar. Passamos adiante baseados 

nesse breve mote inspirador para o front de batalha anti burguesia e de combate 

à opressão do capital perverso ao trabalhador, apresentando as seguintes 

propostas e posturas dentro do coletivo e que promovam o bem de todos 

sindicalizados ao Sinasefe e a valorização da luta, tais como: 

- Garantir a democracia em todas as instâncias do nosso sindicato, incentivando o 

surgimento de novas lideranças e a participação efetiva das bases nas tomadas 

de decisões;  

- fazer uso das tecnologias da comunicação visando acesso do filiado a 

informação e outros serviços; 

- compromisso de realizar visitas sistemáticas as unidades de ensino  

- Realizar parcerias com outros sindicatos, associações, universidades; visando 

debater as questões que envolvem o trabalhador da educação; 

- Aprofundar o debate sobre as tendências ideológicas do movimento sindical com 

a finalidade de socializar o acúmulo produzido; 

- Qualificar os(as) representantes dos(as) trabalhadores(as) para atuarem de 

forma efetiva e consequente nos Conselhos representativos da classe junto ao 

Governo 

- Denunciar e combater os desvios de verbas públicas, especialmente aquelas 

destinadas à educação, e lutar para que os maus gestores públicos sejam 

responsabilizados administrativamente, civilmente e criminalmente; 

- Fortalecer o Coletivo dos Trabalhadores e trabalhadoras aposentados(as), 

mantendo-os(as) efetivamente articulados(as) e presentes nas atividades dos 

sindicatos e nas decisões da categoria; 

- Lutar pela redução de carga horária sem redução de salários.  

- Lutar pela não inclusão do setor da educação na OMC e a não intromissão de 

organismos internacionais nos rumos da educação nacional; pela criação do 
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Fórum Nacional de Educação como organização democrática responsável pela 

constituição de políticas para educação nacional. 

- Constituir: 

1) Coletivo da Mulher Trabalhadora, na perspectiva de formar um grupo de estudo 

capaz de formular, produzir e debater a relação social de gênero; 

2) Coletivo de Combate ao Racismo, na busca de aglutinar educadores(as) 

comprometidos(as) com a causa: - Buscar a conscientização na luta sindical 

realizando palestras, cursos de formação e coletivos para formação; - Manter a 

disciplina e a transparência na utilização dos recursos e uso dos bens do 

sindicato e elaborar boletins informativos da prestação de contas. 

3) Coordenação da Diversidade e Direitos Humanos, que promova a integração e 

respeito ao ser humano de maneira mais efetiva e incisiva junto as instâncias do 

Sinasefe. 

4) Criação de núcleos regionais que atinjam as regiões do País, com 

representantes que integrem a Direção Nacional, além de acompanhamento 

permanente por região do Brasil, pastas específicas para atender e agrupar as 

demandas e reivindicações das seções que existam nas regiões e junto aos 

demais integrantes da DN cooperar com o levantamento de novas seções e a 

promoção de cursos e eventos, 5 núcleos em todo país, com prioridade de 

criação aos núcleos nas regiões Norte-Nordeste. 

5) Reajuste real dos valores das diárias,  valor adequado dos recursos para 

despesas de deslocamento de sindicalizados em atividades legítimas do 

Sinasefe, além de mais rigor no cumprimento das normas legais por dirigentes e 

criação de um sítio de publicização dos gastos e demais despesas e 

emolumentos do Sinasefe, com as devidas alterações regimentais e estatutárias 

para que isso seja possível. Assumir o compromisso de discutir esse ponto de 

forma imediata no próximo Congresso para alterações normativas do Sinasefe. 

3. CONCLUSÃO:  

Estes são, em poucas palavras, os pontos pelos quais devemos e 

podemos buscar o consenso entre os trabalhadores da educação profissional e 

tecnológica federal. Defendemos o diálogo entre os diversos coletivos políticos, 

para que possamos construir de forma unitária, um projeto de reforma sindical 

democrático, progressista, que nos assegure avanços significativos para esta 

etapa atual de luta dos trabalhadores, sem colocar em risco nenhuma conquista 
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histórica dos trabalhadores. Isso sem falar no temor de reformas trabalhistas, 

tocadas ao interesse do capital; onde corremos o risco de perder direitos em 

função da correlação adversa de forças na sociedade e no congresso. A leitura 

correta da conjuntura é o melhor caminho na luta pela manutenção de direitos e 

de garantias em ambiente de crise e retração da atividade econômica, assim 

como para preservar os instrumentos e ferramentas de luta que permitam a 

retomada de eventuais perdas conjunturais, sem deixar de investir em formação. 

Só por meio da organização independente da vanguarda, da luta política contra a 

burocracia e os patrões, e das mobilizações com os métodos próprios da classe 

operária é que se pode obter conquistas duradouras, sendo a maior delas a 

evolução da consciência e da organização dos operários que lutam. 

Trabalhadores mobilizados são uma força política capaz de impor suas 

reivindicações. Não há outra forma da classe operária enfrentar o poder 

econômico e a dominação política dos patrões que não através da sua unidade. A 

mobilização da categoria obriga, pressiona a burocracia sindical a posições que 

não são dela. Isso é um fator de crise permanente para a burocracia, que conta 

com a paralisia de uma categoria para se manter nos aparelhos sindicais. Essa é 

uma explicação para a crise profunda que entrou a burocracia sindical de alguns 

sindicatos. De modo geral, a burocracia está do lado dos patrões, por sua política 

conciliadora, já que se vê pressionada pelo seu poder material. Quando a 

categoria se mobiliza, há o desequilíbrio dessas forças, e a burocracia se vê no 

meio da luta, pressionada pelos dois lados e entra em crise. Com estes 

propósitos, o Movimento Ético e Independente está apostando tudo em uma 

reforma sindical que democratize a nossa estrutura sindical, que assegure direitos 

e conquistas e que fundamentalmente, unifique todos os trabalhadores e nossas 

profissões na busca de um novo Brasil, justo e soberano, com um novo modelo 

de desenvolvimento nacional, com distribuição de renda e de riqueza e pleno 

emprego. São as nossas metas e objetivos. A única arma para conquistar os 

direitos e impor uma derrota ao governo e aos patrões é a organização e a luta 

independente dos trabalhadores. Viva os trabalhadores! Viva aos trabalhadores 

da educação profissional e tecnológica! Viva o Sinasefe! Avante companheiros... 
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Flexibilização da jornada de trabalho: uma alternativa para 
aumento e melhorias na qualidade de vida dos TAE’s. 

 

 O ser humano, para evoluir, utilizou-se de sua inteligência para se 

relacionar com o meio em que vive, buscando uma melhor forma de trazer 

qualidade para sua vida; suas necessidades sempre foram fatores importantes 

em busca de sua subsistência, embora seja importante ressaltar que os objetivos 

do homem não incluem apenas sua subsistência básica. O trabalho, parte 

essencial na vida do ser humano, também traz em sua história a marca da 

injustiça social; até chegar às leis atuais, que amparam os trabalhadores, muita 

luta se fez necessária para garantir os direitos básicos do ser humano. A primeira 

forma de trabalho de que se tem notícia foi a escravidão; os escravos não tinham 

nenhum direito e eram considerados propriedades. Somente por volta da metade 

do século XIX e que algumas ações foram pensadas, na Europa, para melhorar 

a questão social; no Brasil, a lei Áurea, assinada em 1888 aboliu a escravidão 

no país. 

Com a Revolução Industrial, o trabalho tornou-se emprego, e os 

trabalhadores passaram a atuar em troca de salários; surgiu, então, a causa 

jurídica, uma vez que os trabalhadores começaram a reivindicar melhores 

condições, como redução da jornada de trabalho (que, em alguns países era de 

12 a 16 horas diárias), melhores salários e boas condições de trabalho. Com o 

fim da Primeira Guerra, surge, em todo o mundo, constituições garantindo os 

direitos fundamentais do homem, inclusive os direitos trabalhistas, como 

descanso semanal, direito de sindicalização, salário mínimo, proteção à 

maternidade e redução da jornada de trabalho, entre outros. 

No Brasil, foi apenas a partir de 1930, com uma política trabalhista 

idealizada por Getúlio Vargas, que os direitos dos trabalhadores ganharam força; 

com a elevação do número de fábricas e operários imigrantes com inspirações 

anarquistas, caracterizado por inúmeras greves, a criação de leis que regessem 

o trabalho foi premente. Em 1943, Getúlio Vargas aprovou o Decreto-Lei 5452, 

que amparou as leis do trabalho com a Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT), que veio ordenar juridicamente as relações trabalhistas.  

Com a Constituição Federal de 1988, as leis trabalhistas foram 

regularizadas; de acordo com o artigo 7º inciso XIII, da Constituição Federal, a 

jornada de trabalho terá a duração de no máximo 08 horas diárias, com o limite 

de 44 horas semanais, esclarecendo que jornadas menores podem ser fixadas 

pela Lei, convenções coletivas ou regulamento de empresas. A Lei 8112, de 

1990, instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.  

O Artigo 19 da Lei 8112/90, acerca da jornada de trabalho, estabelece que: 

 
Art.19. Os servidores cumprirão jornada de 
trabalho fixada em razão das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos, 
respeitada a duração máxima do trabalho 
semanal de quarenta horas e observados os 
limites mínimo e máximo de seis horas e oito 
horas diárias, respectivamente. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726563/inciso-xiii-do-artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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 Historicamente, a proposta de implantação de um modelo de 
administração gerencial no Brasil teve seus lineamentos básicos no ‘Plano 
Diretor da Reforma do Estado’ e na obra do ex-Ministro Bresser Pereira, para 
quem essa modalidade de administração se apresenta como uma “nova forma 
de gestão da coisa pública mais compatível com os avanços tecnológicos, mais 
ágil, descentralizada, mais voltada para o controle de resultados do que o 
controle de procedimentos, e mais compatível com o avanço da democracia em 
todo o mundo, que exige uma participação cada vez mais direta da sociedade 
na gestão pública.  

Com a publicação do Decreto 1590/1995, que dispõe sobre a jornada de 

trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias 

e das fundações públicas federais, os servidores viram a possibilidade de 

alcançar a flexibilização da jornada de trabalho, com base no Artigo 3º, que diz: 

 

 

“Quando os serviços exigirem atividades 

contínuas de regime de turnos ou escalas, 

em período igual ou superior a doze horas 

ininterruptas, em função de atendimento ao 

público ou trabalho no período noturno, é 

facultado ao dirigente máximo do órgão ou 

da entidade autorizar os servidores a cumprir 

jornada de trabalho de seis horas diárias e 

carga horária de trinta horas semanais, 

devendo-se, neste caso, dispensar o 

intervalo para refeições.” 

 

 

Percebe-se que o princípio da legalidade permanece inalterado e íntegro, 

uma vez que a lei 8112/90 estabelece como jornadas mínima e máxima, 

respectivamente, 30 e 40 horas semanais, e que o Decreto 1590/95 vem 

regulamentar a flexibilização da jornada de 30 horas semanais; assim, nenhuma 

irregularidade se observa nessa alteração, desde que expressamente autorizada 

para tanto em dispositivo legal e que se cumpram as regras explícitas 

estabelecidas (atividades prestadas em turnos ininterruptos para atendimento ao 

público, entre outras). Portanto, inexiste qualquer impedimento legal para a 

flexibilização do horário de trabalho para os técnicos administrativos que 

desempenham função de atendimento ao público nos Institutos Federais e 

Universidades. 

Este tema já foi discutido, analisado, implantado e é processo consolidado 

em vários campi dos Institutos Federais e de Universidades pelo país. Com o 

crescimento dos cursos de graduação nos Institutos Federais e o aumento da 

demanda nas Universidades Federais, o período de atendimento ao público 

nesses locais também teve de ser aumentado; geralmente se atende das 07:00 

horas às 22:00 horas, o que justifica a necessidade da flexibilização da jornada 

de trabalho de forma possível e útil na realização das atividades desempenhadas 

por esses servidores, beneficiando tanto a Comunidade e aos interesses da 

Administração. Nota-se, de forma bastante evidente, que a existência de 
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intervalos entre as jornadas é prejudicial ao desempenho das atividades 

prestadas, pois compromete o atendimento ao público e contribui para a quebra 

da continuidade das atividades realizadas; ainda, a interrupção dos serviços vai 

ao encontro dos princípios administrativos, que buscam a excelência dos 

serviços prestados. 

É notório, também, que a flexibilização pode representar um importante 

fator na promoção da satisfação, produção e motivação dos servidores, que 

muitas vezes têm que se privar do convívio familiar em razão de horários de 

trabalho noturnos; a jornada de trabalho menor contribui para a preservação da 

saúde e do bem estar do servidor, facilitando seu acesso ao lazer, estudos e 

convívio familiar. Há que se destacar que o trabalhador, com maior tempo livre, 

poderá buscar qualificação profissional, contribuindo para um melhor 

atendimento em seu setor, preservando a excelência no atendimento ao público 

da Instituição. 

A seguir, um pequeno estudo de caso demonstrando, na prática, como a 

jornada de trabalho de 30 horas semanais interfere no bem estar do servidor 

público, podendo comprometer o bom funcionamento das atividades realizadas 

na Instituição. 

 

 

1.1 Um pequeno estudo de caso 

 
A Resolução do Conselho Superior do IFES nº 19/2014 aprovou a 

regulamentação da jornada de trabalho flexibilizada para os técnicos 

administrativos, desde que cumprissem todos os requisitos estabelecidos em 

Lei; assim, alguns Campi do IFES, como é o caso do Campus Itapina, trabalham 

com jornada flexibilizada para os setores onde é possível cumprir todas as 

determinações da Lei.  

O seguinte demonstrativo foi realizado no IFES, Campus Itapina, localizado 

na BR 259, KM 70, no município de Colatina, ES; os dados do levantamento 

foram coletados junto à Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do Instituto 

supracitado. Foram analisados atestados médicos e seus respectivos registros 

no CID (Código Internacional de Doenças) no período de janeiro a setembro de 

2015. Após as devidas análises, verificou-se que: 

 Durante o período citado, foram apresentados 76 atestados médicos à 

CGP; 

 Dos 76 atestados médicos, 62 foram apresentados por servidores que 

cumprem jornada de 40 horas semanais; 

 Outros 14 foram apresentados por servidores que cumprem jornada de 

30 horas semanais. 

O gráfico a seguir representa de forma clara a divisão:  
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Percebe-se que 81% dos atestados médicos foram apresentados por 

servidores que cumprem jornada de trabalho de 40 horas e apenas 19% foram 

apresentados por servidores que cumprem 30 horas semanais. Nota-se que há 

grande discrepância em relação à quantidade de atestados apresentados. Pode-

se chegar à conclusão que, em decorrência da redução de carga horária 

semanal, os servidores que cumprem jornada de 30 horas semanais possuem 

mais tempo livre para cuidar de sua saúde; pode-se presumir, também, que há 

uma diminuição do estresse gerado pelo trabalho. Consequentemente, com a 

redução do estresse, há um aumento na qualidade de vida desse servidor, 

refletindo de forma satisfatória no seu dia-a-dia, tanto no seio familiar quanto em 

seu ambiente de trabalho. 

O que em tese queremos aqui demonstrar é que o ser humano, parte de 

um universo perfeito onde quase tudo se regenera, é também considerado 

perfeito, perfeito quanto ao seu dinamismo e sua versatilidade, qualidades que 

lhe possibilitam adequação às diversas situações impostas pela vida. As 

conturbações do mundo atual, onde todas as necessidades nossas e de outrem 

são urgentes, o desgaste físico e estresse tomam conta de nossos corpos e 

mentes; não sabemos até quando vamos suportar tamanha pressão sobre nosso 

frágil e cansado corpo. Muitas incumbências recebidas são executadas em nome 

da honra ou para alimentar o ego, portanto é hora de revermos alguns conceitos 

porque o ser humano, a fantástica máquina humana, não tem um vasto estoque 

de peças de reposição no mercado e os números estão aí evidenciando isso: os 

setores que atuam em regime de 06 (seis) horas ininterruptas estão sendo muito 

mais viáveis à instituição que o adota. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Verificamos que a implantação do regime de turnos ou escalas, que permite a 
redução da jornada de trabalho dos servidores, é uma ferramenta de gestão, 
sujeita ao juízo discricionário do dirigente máximo das entidades, que se alinha 
aos novos paradigmas de uma gestão pública moderna, pautada no cânone da 
eficiência.  
Contatamos a falta de informação ou desconhecimento de muitos de nossos 

colegas de trabalho, que não são a favor do regime de 30 horas por diversos 

motivos, tais como: dúvidas a respeito sobre como a redução de carga horária 

pode afetar a aposentadoria; desacordo entre os servidores acerca dos horários 

de turnos; além de outras dúvidas corriqueiras. Muitos deles não percebem que 
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passam 9 horas do dia no trabalho e que isso prejudica no seu convívio familiar. 

E ainda tem o caso de setores que não possuem servidores suficientes mas têm 

de funcionar 12 horas ou mais interruptamente.   

Entende-se que a previsão contida no art. 3º do Decreto nº 1.590/95, com 

redação dada pelo Decreto nº 4.836/03, é mais uma ferramenta à disposição do 

gestor máximo dos órgãos/entidades federais para auxiliá-los na persecução de 

um serviço público mais eficiente. Porém a maioria dos gestores são contra as 

30 horas e criam resoluções que dificultam a entrada da maioria dos servidores 

no processo de flexibilização. 
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