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A necessidade do sindicato, por Bertold Brecht 

 

 

Mas quem é o sindicato? 

Ele fica sentado em sua casa com o telefone? 

Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas? 

Quem é ele? 

Você, eu, vocês, nós todos. 

Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça. 

Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta. 

Mostre-nos o caminho que devemos seguir e, nós seguiremos com você. 

Mas não siga sem nós o caminho correto. 

Ele é sem nós o mais errado. 

Não se afaste de nós. 

Podemos errar e você ter razão, portanto não se afaste de nós! 

Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega. 

Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, 

de que serve a sua sabedoria? 

Seja sábio conosco! 

Não se afaste de nós! 
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Resumo 

 

Imbricada nas discussões sobre o associativismo e sindicalismo dos trabalhadores em educação, 

sobretudo no que se refere às contribuições que o tema pode trazer para a história educacional 

brasileira, pretende-se com essa pesquisa resgatar alguns aspectos da trajetória social e política do 

Sindicato dos professores do ABC. Fundamentalmente, procuramos compreender as contradições 

existentes no processo de criação e de consolidação desse sindicato que representa o conjunto dos 

trabalhadores da rede privada de ensino dessa importante e densamente povoada região 

metropolitana brasileira. A pesquisa procura remontar a sua trajetória histórica criada a partir da 

iniciativa de um grupo de professores que estava inserido no conjunto das mobilizações populares 

existentes nas décadas de 1970 e 1980 em decorrência das políticas orquestradas pela ditadura 

civil militar que vigia historicamente naquele período. Em 1984 era fundada a Associação 

Profissional dos Professores do ABC (APRO-ABC) e, anos depois, em 13 de março de 1986, o 

SINPRO ABC recebia sua carta-sindical. O percurso dessa entidade foi pautado por posturas 

classistas, como foi o caso do apoio às greves das demais categorias de trabalhadores da região, a 

pioneira filiação, entre as entidades do ensino privado, à Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

e mesmo campanhas de massificação de filiação de associados, traduzidas em slogans como 

"Educar é um ato político, sindicalizar-se também!". A pesquisa procurou se embasar em 

entrevistas com os professores que lecionaram nas escolas das cidades que constituem o chamado 

ABC paulista e nos diretores e ativistas sindicais atuantes no período estudado; como também 

nos seus boletins e jornais, pautados que estamos na busca pela superação das dificuldades, 

teóricas e metodológicas, principalmente, ocasionados pela substancial ausência de estudos sobre 

os esforços políticos e organizativos dos trabalhadores da educação que atuam no ensino privado. 

 

Palavras-chave: História da educação; Sindicalismo docente; SINPRO-ABC; Ensino 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Imbricated in the discussions on the associativism and unionism of the education workers, mainly 

referring to the contributions this issue can bring to the Brazilian educational history, we aim, 

with this research, to recover some aspects of the social and political trajectory of the Teachers` 

Union of ABC. Fundamentally, we sought to understand the existing contradictions in the 

process of establishment and consolidation of this union, which represents the group of workers 

from the teaching private sector in this densely populated metropolitan region of Brazil. The 

research aims to reassemble its historical trajectory starting with the initiative of a group of 

teachers who were inserted in the mobilizations that happened in the 1970s and 1980s due to the 

policies implemented by the military civil dictatorship that historically took place at that moment. 

In 1984, the Teacher’s Professional Association of ABC was founded (APRO-ABC) and years 

later, on March 13th, 1986, the SIMPRO ABC received its Union Register. The course of this 

entity was guided by classist attitudes as we can see in the case of the strike support given by 

other categories workers of the region, the pioneer affiliation, among the private educational 

entities, to the Unique Worker’s Central (CUT) and even in campaigns of massification of 

afilliations of associates shown in slogans such as “Educating is a political act, unionizing, 

too!”The research was based on interviews with teachers who taught at the schools of the cities 

that constitute the known ABC Paulista and on the syndical directors and activists acting there in 

the studied period and also on their newsletters and journals, as we aim to seek difficulties 

overcoming, theoretical and methodological, mainly caused by the substantial lack of studies on 

the political and organizational efforts of the education workers who function in the private 

sector. 

Key words: Education History, Teacher Trade Unionism/ Sindicalism , SINPRO-ABC and 

Private Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

  

Inserida en las discusiones acerca del asociativismo y sindicalismo de los trabajadores en 

educación, sin embargo, en que se refiere a las contribuciones que el tema puede traer a la 

historia de la educación brasileña, se pretende con esa investigación rescatar algunos aspectos de 

la trayectoria social y política del Sindicato de lós Maestros de la región de ABC. 

Fundamentalmente, buscamos comprender las contradicciones existentes en el proceso de 

creación y consolidación de este sindicato, que representa el conjunto de los trabajadores de la 

red privada de enseñanza de esa importante y densamente poblada región metropolitana brasileña. 

La investigación busca remontar su trayectoria histórica creada a partir de la iniciativa de un 

grupo de maestros que estaba inserto en el conjunto de las movilizaciones populares existentes en 

las décadas de 1970 y 1980, como consecuencia de las políticas orquestadas por la dictadura 

civil-militar, que miraba históricamente en aquel período. En 1984 era creada la Asociación 

Profesional de los Profesores del ABC (APRO-ABC) y, años después, el 13 de marzo de 1986, el 

SINPRO ABC recibía su carta-sindical. El recorrido de esa entidad fue pautado por posturas 

clasistas, como fue el caso del apoyo a las huelgas de las demás categorías de trabajadores de la 

región, fuera también la primera filiación – entre las entidades de la enseñanza privada – a la 

Central Única de los Trabajadores (CUT), como también las campañas de masificación de 

filiación de asociados, traducidas en eslóganes como "Educar es un acto político, sindicalizarse 

también!" La investigación buscó basarse en entrevistas con los maestros que enseñaron en las 

escuelas de las ciudades que constituyen el llamado ABC paulista y en los directores y activistas 

sindicales actuantes en el período estudiado; como también en sus boletines y periódicos, todo 

eso pautados en la búsqueda por la superación de las dificultades, teóricas y metodológicas, 

principalmente, ocasionados por la sustancial ausencia de estudios acerca de los esfuerzos 

políticos y organizativos de los trabajadores de la educación que actúan en la enseñanza privada. 

  

Palabras-llaves: Historia de la educación, sindicalismo, Sinpro-ABC, enseñanza privada. 
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Introdução 

 

A origem do presente estudo doutoral deve ser buscada no conjunto de inquietações 

acadêmicas que cercam os pesquisadores preocupados em compreender criticamente as formas 

pelas quais se produzem e se desenvolvem os esforços associativistas e sindicais dos 

trabalhadores em educação. 

A preocupação com essa temática não é algo restrito ao universo da área educacional, de 

fato, encontramos estudiosos na sociologia do trabalho, na ciência política, na psicologia social, 

na história, na antropologia, enfim, nas ciências humanas e sociais em geral que se tem dedicado 

a compreender as entidades que preconizam defender os interesses corporativos e sociais 

daqueles que vendem sua força de trabalho na sociedade do capital.  

Ocorre que a ampla maioria dos estudos, conforme pudemos apurar no momento em que 

nos dispusemos a granjear informações que pudessem subsidiar a constituição da presente 

pesquisa encontram na análise das entidades, principalmente, dos professores que atuam nas 

escolas públicas, a sua centralidade. Verificando-se, assim, uma ampla lacuna ou mesmo um 

vazio analítico pertinente aos estudos preocupados em compreender, de forma crítica e 

contextualizada, a presença organizativa, associativista, sindical e política dos professores que 

atuam no âmbito do ensino privado na contemporaneidade brasileira. 

Essa ausência de estudos nos pareceu deveras preocupante, principalmente, levando-se em 

conta que a presença do ensino privado é muito remota e, mesmo, controversa na história da 

educação brasileira. Razão pela qual remetemos nossas preocupações para aquelas entidades 

representativas dos professores que atuam nessa esfera educacional, com isso procurando dirimir 

este enorme vazio acadêmico educacional. 

Na intenção de contribuir para o preenchimento dessa lacuna optamos por estudar o 

Sindicato dos professores do ABC (Sinpro-ABC). A escolha do Sinpro-ABC não se deu de forma 

fortuita, antes pelo contrário, a presença dessa entidade, como deveremos demonstrar, ao longo 

dessa pesquisa, se confunde com momentos marcantes com a própria história de algumas 

problemáticas que estão presentes tanto na história social e política, quanto educacional 

brasileira. 
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Para os fins dessa introdução, sucintamente podemos dizer que a gênese do Sinpro-ABC 

está vinculada a um primeiro momento que chamamos de associativista, seguido de um período 

de transição e de consolidação da entidade sindical. 

Também é importante lembrar que esse sindicato dos professores congrega ou assume a 

representação daqueles que vendem sua força de trabalho em uma das regiões mais importantes 

economicamente do Brasil; constituída pelas cidades paulistas de Santo André, São Bernardo do 

Campo, Diadema, Mauá, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires e que se convencionou 

chamar de grande ABCD. 

Nesse ponto, parece-nos oportuno dizer que consideramos os estudos das entidades 

associativistas e sindicais dos trabalhadores da educação como partes que integram o que temos 

procurado caracterizar como história da educação brasileira. História essa que, em nossa opinião, 

não pode se fazer realizar sem o esforço consciente de recompor a memória dos seus 

protagonistas, dos movimentos que organizaram e desenvolveram os espaços organizativos que 

instituíram com a preocupação de materializarem os seus interesses e preocupações com as 

problemáticas educacionais. Com isso estaremos não apenas oferecendo elementos que possam 

vir a contribuir com a constituição de uma gama de informações e conhecimentos que possam vir 

a colaborar com o avanço dos estudos históricos educacionais, como também favorecer a 

preservação desses personagens nem sempre lembrados no bojo dessa história. 

 

A pesquisa e seus procedimentos 

  

A presente pesquisa é de caráter histórico educacional, da constituição do Sinpro- ABC, 

desde sua fase associativista, em 1984, com a análise de sua gênese e de sua consolidação social e 

política que entendemos ter ocorrido nos primórdios da década de 1990 até a realização do seu 

primeiro congresso sindical, realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro do ano de 

1990. A escolha do primeiro congresso como corte de nossa pesquisa se deu pelo fato de ter sido 

justamente o seu primeiro congresso, o que significou para aquele sindicato a consolidação da sua 

política e intervenção durante os seus seis primeiros anos de existência. 

Para a realização do estudo foram efetivadas algumas entrevistas com os dirigentes 

históricos do Sinpro-ABC, uma significativa revisão bibliográfica, consultas de teses e 

dissertações acadêmicas e foram utilizados documentos produzidos pela própria entidade na 
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época que nos interessou analisar, com os fins de fundamentar, teórica e metodologicamente, o 

seu desenvolvimento. 

O estudo encontra-se dividido em cinco seções, da seguinte maneira distribuída:  

Introdução: sessão na qual apresentamos os elementos motivadores da realização do 

presente estudo e a sua relevância acadêmica e social. Apresentamos também a maneira pela qual 

o estudo se apresenta estruturado, salientando que a tese foi pensada para ser apresentada em três 

capítulos.  

São eles: 

No primeiro capítulo, intitulado Fundamentos Teóricos e Metodológicos apresentamos a 

sustentação teórica, os procedimentos metodológicos e a caracterização histórica do período 

estudado.  

No segundo capítulo, denominado, de A década de 1980 e sua dialética histórica, 

econômica e social, apresentamos a constituição do Sinpro-ABC e seu enfrentamento diante da 

difícil conjuntura da década de 1980. No terceiro capítulo, A formação histórica do Sinpro-ABC, 

tratamos de questões pertinentes às origens da Associação dos Professores do Grande ABC – 

Apro-ABC, a transição de Apro-ABC para Sinpro-ABC, primeira campanha salarial dos 

professores do ABC e descrever a realização dos primeiros encontros de professores e do 

Primeiro Congresso da entidade, apresentar e analisar suas principais resoluções. 

A quinta e última seção da tese está constituída pela sua conclusão, seguida das suas 

referências, obras de apoio e dos seus anexos, destacando-se a reprodução integral das entrevistas 

que realizamos com os professores que participaram ativamente da história da construção do 

Sinpro-ABC, com as respectivas anuências para que os seus nomes próprios pudessem constar e 

serem divulgada na presente tese acadêmica.   
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Capítulo 1: Fundamentos teóricos e metodológicos. 

 

 

A organização de um capítulo preocupado em discutir questões conceituais teóricas e 

metodológicas, como também apresentar alguns elementos relativos à revisão da literatura 

realizada e a forma pela qual organizamos e analisamos as fontes primárias que subsidiaram a 

construção do presente estudo, está associada principalmente ao fato de que as pesquisas 

referentes às problemáticas por nós levantadas se mostram escassas nas diferentes áreas que 

compõem o chamado campo das ciências humanas e sociais. 

A existência de tal acúmulo, evidentemente, poderia nos favorecer enormemente e nos 

desobrigar de produzir uma série de discussões no intuito de favorecer ou alicerçar o constructo 

da presente pesquisa. 

Essa premissa aparece também nas abordagens realizadas pelo professor Sadi Dal Rosso 

(2011, p.27), para quem é 

 
[...] gritante a ausência de pesquisas empíricas sobre sindicalismo em geral e 

sobre sindicalismo no setor da educação, orientadas por hipóteses solidamente 

fundamentadas em pressupostos teóricos. Os estudos empíricos permitem 

desenvolver conceituações e teorias calcadas na realidade específica da periferia, 

observando, a partir dela, a totalidade do sistema global. 

 

A opção que fazemos por estudar, a partir da localização e coleta de uma base substancial 

de dados empíricos, essa temática surge por considerá-la como a materialização das ações 

coletivas e da presença de incontáveis personagens na urdidura e na busca de respostas para a 

superação dos conflitos estabelecidos entre as classes sociais no mundo do capital. 

No bojo da chamada história contemporânea foi a partir desses esforços, tanto como 

classe, quanto categorias, que os trabalhadores procuraram se organizar, entre outras coisas, 

visando alcançar nas condições laborais, nos salários e demais garantias sociais concernentes aos 

seus empregos, condições essas que acreditamos são fatores para o desenvolvimento satisfatório 

das relações educacionais. 

Lembrando-se que, pelo menos desde os meados do século XX, no Brasil muitas 

entidades de base (associações e sindicatos) e centrais sindicais tem firmado o compromisso com 

a defesa do direito a educação pública, gratuita e laica para todos os cidadãos brasileiros. 
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No computo geral da presente análise, o nosso desafio maior foi poder procurar trazer 

para as páginas da história da educação a luta coletiva de alguns desses trabalhadores que atuam 

nas esferas do ensino privado de uma importante região econômica e política do país, conhecida 

como ABCD paulista 1 , procurando contextualizar a forma pela qual constituíram as suas 

entidades e demais espaços organizativos, as dificuldades que tiveram que superar para sustentá-

los e o contexto social no qual inscreveram sua presença na história brasileira contemporânea. 

Em termos mais gerais, temos a compreensão de que foram empenhados muitos esforços, 

e depositada muita confiança provenientes de diferentes segmentos sociais na defesa do direito a 

educação como imprescindível na conquista da cidadania entre nós. 

Enfim, a defesa da escola pública, gratuita e laica tem um caráter policlassista, porém, é 

preciso reconhecer muitas vezes à defesa que é algo meramente discursivo e caricato, quando 

não, eivado de valores retrógrados e reticentes quanto à efetivação dos direitos sociais a ampla 

maioria da população brasileira.  

Temos o entendimento de que foram depositados muitos esforços de diferentes segmentos 

sociais na tentativa de conquistar o direito a educação para todos aqueles que a almejavam 

alcançá-la como parte dos seus direitos inalienáveis e consagrados constitucionalmente no país.   

Consideramos que aqueles que se preocupam com a construção da história, em geral, e, da 

educação, em particular, também precisam levar em conta a participação dos sujeitos coletivos2 

que estão presentes em sua urdidura, mas que nem sempre são lembrados e que, portanto, coloca 

na ordem do dia uma série de lacunas que precisam ser localizadas e superadas, entre outros, 

pelos estudiosos acadêmicos preocupados em entender a presença dos trabalhadores em seus 

variados contextos.  

Aqui é preciso dizer que aqueles que se preocupam e assumem as responsabilidades com 

a construção com a história da educação também precisam levar em conta a presença e a 

participação dos sujeitos coletivos que contribuem com a sua urdidura, mas que nem sempre são 

lembrados pelos estudiosos. Essa questão, inclusive, coloca na ordem do dia a necessidade de 

identificarmos com clareza essas lacunas e, amiúde, procurar criar condições políticas e 

acadêmicas para superá-las. 

                                                           
1 A região do ABCD paulista integra os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.   
2 Consideramos sujeitos coletivos nesta tese, todos aqueles trabalhadores da educação que ao longo de sua trajetória 

profissional, política e social não mediram esforços para garantir por meio de suas organizações classistas, o direito a 

educação gratuita para os filhos da classe trabalhadora. 
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Nesse aspecto é importante termos a capacidade de pensarmos as múltiplas formas pelas 

quais a história da educação vem se constituindo nas últimas décadas, procurando trazer à tona 

aqueles seus sujeitos coletivos ou sociais que tem se organizado para atuar tanto na esfera 

pública, quanto na esfera privada da educação brasileira.   

Desta sorte, o desafio que assumimos é o de inserir historicamente a presença dos que 

empenham esforços políticos e organizativos, associativistas e sindicais preocupados com a 

defesa dos interesses imediatos, históricos, e societais dos trabalhadores da educação, de forma 

crítica e referenciada nos autores que se tem debruçado sobre essa temática. 

No bojo das discussões sobre o associativismo e sindicalismo dos trabalhadores da 

educação, sobretudo no que se refere à contribuição para a história educacional, buscamos com a 

construção do presente trabalho, a seguinte hipótese: 

Que o processo de construção da representação sindical dos professores do chamado 

ABCD paulista foi essencial para a conquista e consolidação dos direitos trabalhistas e 

educacionais de sua categoria, bem como, numa visão mais geral, sua presença histórica e ao seu 

modo, contribuiu ativamente no processo de luta pela efetivação da cidadania e pela 

redemocratização política da sociedade brasileira, sobretudo, na defesa do ensino público, 

gratuito e laico para todos.  

  

1.1 Sobre os objetivos e as questões metodológicas da pesquisa 

  

O objetivo primordial que nos movimentou na realização do presente estudo histórico 

educacional foi o de procurar compreender os esforços organizativos que foram realizados pelos 

professores que atuam na rede privada de ensino do chamado ABCD paulista, sobretudo, 

procurando localizar, de forma crítica e contextualizada, algumas de suas contribuições no 

processo ininterrupto de construção da história educacional brasileira, no período compreendido 

entre 1984 a 1990 e se essa contribuição teve relação com as mudanças políticas ocorridas no 

cenário nacional brasileiro. 

A periodização escolhida está em consonância com os processos mais gerais, políticos e 

educacionais, econômicos e sociais que estiveram em curso no Brasil naquele período, 

compreendidos entre os anos de 1984 a 1990, tempo em que se procurava avançar na chamada 
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transição democrática, nas condições para o estabelecimento do Estado democrático no país e que 

haveriam de influenciar nos desígnios da educação nacional. 

Desta sorte, na medida em que procuramos escrever a história do Sinpro-ABC, 

vasculhamos seus arquivos, localizamos e reunimos documentos, procuramos e convidamos os 

seus artífices para nos concederem entrevistas e depoimentos. Não estávamos apenas 

empreendendo uma investigação com o intuito de compreender a história específica desse 

sindicato, o que evidentemente não deixa de ser relevante, mas também procuramos abarcar as 

contradições sociais que se produziram por aqueles dias e influenciaram decisivamente a 

formação e a consolidação política e social do Sinpro-ABC.  

Enfim, partimos da premissa que as principais dificuldades encontradas pelos partícipes 

da movimentação sindical colocada em marcha naquele momento pelos professores, os percalços 

que tiveram que enfrentar para estabelecer a coesão e dar cabo da organização de uma entidade 

como aquela, que procurasse traduzir os interesses políticos, econômicos e corporativos dos 

professores que atuavam no interior das instituições privadas de ensino do ABCD paulista, não 

esteve distante, ou, ainda, apartado do quadro geral experimentado pela sociedade brasileira 

naquele momento da história que estudamos. 

No caso da presente pesquisa, esses sujeitos coletivos e sociais são os trabalhadores da 

rede privada de ensino da região do ABCD, que por enfrentarem no seu dia a dia os ditames do 

capital, organizaram-se coletivamente pela via do associativismo, para depois se constituírem 

como sindicato. 

Essa concepção que entendemos ser de caráter teórico e metodológico dialético se nutre 

de uma perspectiva pela qual a busca pela compreensão e a interpretação da realidade em sua 

totalidade se constitui de diferentes processos, nem sempre harmoniosos, muitas vezes 

contraditórios e mesmo antagônicos que a constituem, ainda mais que, na chamada sociedade 

capitalista os conflitos e a luta de classes se mostram incessantes. 

Desta forma, podemos dizer que a adoção de uma visão dita dialética no desenvolvimento 

do tema estudado se justifica plenamente na medida em que as contradições sociais que se 

operam ao longo da história da formação e da consolidação do Sinpro-ABC não aparecem 

desvinculadas dos processos sociais mais gerais e da realidade e das experiências vivenciadas por 

todos aqueles que estiveram imersos nos acontecimentos daqueles dias, foi o que de certo modo 

constatamos nas entrevistas concedidas pelos seus fundadores. 
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Por conta disso, além dos objetivos anteriores traçados, julgamos que também seria 

possível compreender de forma ampliada o movimento social que se desenrolou ao longo da 

década de 1980 e os seus desdobramentos nos anos seguintes; bem como responder sobre quais 

foram as principais motivações que levaram aos professores a compreenderem-se como parte do 

mundo do trabalho e se colocarem no itinerário da organização, inicialmente, associativista e, 

logo depois, sindical, com a criação do Sinpro- ABC. 

Este objetivo não apenas nos fez procurar compreender suas principais intenções – 

subjetivas e objetivas –, como também localizar no tempo e no espaço quais foram as suas 

principais lutas e conquistas alcançadas, evidentemente procurando balizar o papel que 

exerceram no cenário político e social brasileiro em tempos de redemocratização, com isso 

procurando fundamentar a presença das associações e sindicatos construídos pelos trabalhadores 

da educação como parte constituinte e inalienável da história social da educação. 

Entidades como o Sinpro-ABC enfrentaram no seu cotidiano toda a sorte de dificuldades 

na relação com o patronato da época. A caracterização do patronato educacional não era algo 

muito preciso, era um quadro constituído por uma impressionante miríade de instituições que se 

prendiam aos mais diversificados intentos. 

De fato, temos na contemporaneidade brasileira, instituições de ensino que estão 

associadas ao avanço do capital especulativo e financeiro sobre a educação, entendida por esses, 

como sendo um negócio como outro qualquer, escolas confessionais e fundações de caráter 

público sem fins lucrativos e uma impressionante gama de pequenas e médias instituições 

escolares para as quais os professores vendem a sua força de trabalho. 

No ABCD paulista, a organização sindical dos professores foi imediatamente precedida 

de uma etapa associativista com a criação da Apro-ABC (Associação dos Professores do ABC). 

Vale lembrar, no que diz respeito aos professores que atuavam nas instituições públicas de 

ensino, a constituição de sindicatos não era facultativa. O que fez com que muitos procurassem 

driblar a lei constituindo associações que pudessem representá-los nas tratativas e negociações 

com o patronato estatal. Essa etapa associativista foi tão marcante na história da organização 

desses professores que a maioria das entidades sindicais que se constituíram e se legalizaram a 

partir da constituição de 1988 mantiveram as suas siglas e abreviaturas originais. 

O estudo que realizamos se inscreve num campo naquilo que pode ser caracterizado, ou, 

mesmo, chamado de uma história imediata da educação brasileira, isso porque o tempo histórico 
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que tencionamos estudar encontra-se imbricado e é constituinte do próprio tempo presente, no 

qual nos encontramos mergulhados.  

Por sua vez, o entendemos numa dimensão histórica, na qual os processos organizativos, 

associativistas, sindicais e políticos perpetrados pelos professores e demais trabalhadores da 

educação, não se configuram e se desenvolvem apenas no sentido de dar significado ao protesto e 

as lutas em defesa dos direitos econômicos e corporativos dessa categoria profissional, mas, 

principalmente, como fator decisivo e mola propulsora da luta em defesa da escola pública, laica, 

gratuita e de qualidade em todos os seus níveis para todos como um direito inalienável para todos 

os cidadãos brasileiros. Que foi o caso do Sinpro-ABC, ao analisarmos alguns de seus boletins e, 

sobretudo, os depoimentos que nos foram disponibilizados pelos entrevistados, que a defesa pelo 

ensino público era uma bandeira de lutas não apenas do Sinpro-ABC e, sim, do conjunto do 

movimento sindical, pois, o clima político “exigia” aquela pauta, escola pública para o 

trabalhador! 

 

1.2: Sobre as fontes da pesquisa 

 

As fontes que subsidiaram o constructo do presente estudo traduzem substancialmente a 

perspectiva de procurarmos entender e contextualizar criticamente a história do Sinpro-ABC, a 

partir dos seus próprios registros, materiais, como também das vozes daqueles professores que 

participaram ativamente da urdidura e dedicaram um importante tempo de sua vida a essa 

entidade, profundamente inserida nas lutas sociais e nos processos de lutas pelas transformações 

políticas nessa região do país.  

Como veremos mais adiante, as fontes primárias que encontramos e organizamos para 

subsidiar a construção da presente pesquisa, ajudam-nos a demonstrar que as preocupações da 

entidade alcançaram grande amplitude, social, política e econômica, tratando de temas e questões 

que são indissociáveis daqueles que colocaram em marcha amplos setores da classe trabalhadora 

nos fins do século XX.   

Mas também é importante dedicarmos algumas das linhas dessa seção para falarmos das 

entrevistas que realizamos e dos depoimentos que coletamos. De fato, consideramos as vozes 

desses professores como imprescindíveis na compreensão desse instante histórico extremamente 
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conturbado experimentado pela sociedade brasileira e que, entre outras coisas, no âmbito da 

educação assistiu uma impressionante e vertiginosa expansão do ensino privado na sociedade 

brasileira. 

Ainda sobre as fontes da pesquisa é importante destacar que, quando apresentamos  a 

preocupação em  procurarmos entender e contextualizar criticamente a história do Sinpro-ABC, a 

partir dos seus próprios materiais, estamos nos referindo aos boletins que foram produzidos na 

ocasião da necessidade de construção da APRO-ABC e, posteriormente, Sinpro-ABC pelos 

trabalhadores da educação da rede privada de ensino daquela região. Ou seja, do boletim número 

zero, datado do ano de 1983, até os boletins com datas de 1990. Além dos boletins, também 

analisamos o caderno de teses do Primeiro Congresso do Sinpro-ABC, que constam apenas as 

suas propostas de resoluções. Todas essas fontes nos foram disponibilizadas pelos artífices do 

sindicato por meio de quatro visitas realizadas ao longo do período da pesquisa. Outros materiais 

que também foram produzidos pelo sindicato, e que tiveram grande importância em nossa 

pesquisa, e sem dúvida foram muito explorados por nós, foram os contidos em seu site oficial. 

Para além das fontes impressas realizamos duas entrevistas com dois dirigentes 

fundadores do Sinpro-ABC, o seu primeiro presidente, professor José Carlos e Julio Turra um 

dos primeiros dirigentes do sindicato a compor a direção da CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), motivos pelos quais foram escolhidos para nos conceder as entrevistas. É valido 

esclarecer que outros militantes fundadores valorosos do sindicato foram contatados para nos 

conceder entrevistas e contribuir com o constructo do presente trabalho, mas, por problemas de 

saúde não puderam realizar. 

Estamos cientes que entender a presença dos professores como parte do mundo do 

trabalho na sociedade do capital não é nada fácil e também está muito longe de produzir 

quaisquer consensos sobre o papel que ocupam no interior da dinâmica dos conflitos que se 

operam no âmago da sociedade burguesa, irremediavelmente, dividida em classes sociais.  

Não se trata aqui de se negligenciar o papel do indivíduo nesse debate histórico, mas, 

antes disso, o de firmar o compromisso de contribuir com a localização, histórica e educacional, 

daqueles que procuram se firmar no terreno movediço da luta de classes como sujeitos coletivos e 

dispostos a nadarem contra a corrente e a força centrífuga da história tradicional.  
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É importante dizer que para um historiador social interessa discorrer sobre, entre outras 

coisas, [...] as insurreições, as revoltas camponesas, as greves, o movimento operário e as 

reivindicações populares que trazem as mudanças políticas. (COSTA & MENEZES, p. 87).   

Para nós, a filiação a essa corrente historiográfica significa trazer tais referências para o 

campo educacional e, no limite da nossa argúcia teórica e conceitual, gradativamente, incorporar 

a presença e as perspectivas dos trabalhadores em educação em suas página. 

Essa é, contudo, uma tarefa árdua, pois, o 

 
[...] debate e a produção acadêmica acerca da história da educação brasileira 

foram, em muitos momentos, alimentados pela descrição cronológica da 

trajetória das ideias pedagógicas e dos percalços das políticas públicas da área. 

Os feitos de personalidades, ora ligadas a instituições estatais, como ministérios 

e secretarias de educação – e como consequência, comprometidos com um 

modelo de sociedade dominante e suas escolas exitosas e modelares -, ora 

intelectuais, que, a partir de sua grande capacidade teórica e prática, construíram 

arcabouços de ideias acerca do tema, tornaram-se recheios favoritos de muitas 

obras que buscam por meio da história compreender a educação brasileira. 

Em grande parte delas, o papel do trabalho docente – materializado naquele que 

está na sala de aula – é colocado em segundo plano frente às políticas públicas e 

os feitos dos grandes personagens. Os trabalhadores em educação, como é o caso 

dos professores, diretores e funcionários são menosprezados, relegados à função 

de simples cumpridores de tarefas, negando-lhe seu real papel dentro da 

estrutura educacional. (DINIZ & BAUER, p. 27-28, 2015)  

 

Em acordo com essa argumentação acima explicitada, entendemos oportuno considerar a 

fundação de um sindicato de professores e os esforços empreendidos pelos seus signatários e 

afiliados um momento histórico educacional que não pode ser menosprezado.   

Exatamente por isso, lançamos mão de uma massa documental, constituída de fontes 

primárias que se produziram a partir da coleta de jornais, boletins, caderno de teses congressuais, 

fotografias e em revistas e depoimentos daqueles que participaram desse processo, objetivando 

inseri-los de forma crítica e contextualizada nas páginas da história da educação. 

Reconhecemos, então, que os esforços organizativos dos trabalhadores da educação 

independentemente das categorias que os constituem, ou seja, professores, gestores e 

funcionários, não podem ser esquecidos e que, pelo contrário, os processos sociais, políticos, 

econômicos, culturais, no bojo dos quais estão inseridos são merecedores de atenção e inserção 

no debate historiográfico educacional. 
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Em suma, nos parece ser importante procurar reconhecer e fundamentar que a presença 

dos professores em diferentes momentos históricos da vida social brasileira está, 

inexoravelmente, vinculada ao desenvolvimento de suas perspectivas e esforços organizativos 

políticos, associativistas e sindicais; capacidade essa que não estão apenas vinculadas as suas 

reivindicações mais sentidas e de caráter corporativo, que dizem respeito à luta por melhores 

salários, melhorias das condições de trabalho, diminuição do número de alunos por sala de aula, 

pagamentos de hora atividade, estímulo à participação dos grupos familiares e da comunidade em 

geral nos assuntos escolares; pelo direito a permanente e contínua formação dos professores etc. 

Mas, também nos processos de mobilizações preocupados em se contrapor aos ditames 

das políticas educacionais em curso no país, muitas vezes, inclusive, orquestradas por organismos 

multilaterais, como é o casso da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

para a Cultura (UNESCO), Fundo Monetário Internacional (FMI) (com o aprofundamento do 

neoliberalismo no país) e tantos outros que disputam a hegemonia do pensamento e das diretrizes 

educacionais em nosso país.  

Pelo menos, desde os meados da década se 1970, não foram poucas as entidades 

associativistas e sindicais dos trabalhadores da educação em geral, em particular, dos professores 

que souberam conjugar no âmbito de sua atuação as questões específicas que eram próprias das 

categorias que representavam com os problemas estruturais ou de fundo que, desde então, 

perpassaram o universo educacional, com isso colocaram essas entidades no centro dos embates 

políticos, econômicos e sociais que afligiam o conjunto da nação, vale dizer no momento de 

nossa história marcado ou, melhor dizendo caracterizado pela transição democrática que se 

procurava colocar em marcha naquele período histórico.  

Em suas análises da movimentação social e política que se produzia naquela época, o 

professor Miguel Arroyo observou que  

 

[...] o problema central é que a situação, a que a política educacional relegou os 

docentes, os levou a não limitar sua luta a aspectos reivindicatórios. A nova 

consciência e nova prática dos trabalhadores da educação é se sentirem como 

trabalhadores e sentirem a necessidade de se associarem como tais, e 

organizarem sua luta nos mesmos moldes dos trabalhadores da produção, do 

comércio (...) e sobretudo se sentirem solidários nos mesmos objetivos de 

questionar o modelo sócio-político e econômico, o Estado, a organização do 

trabalho (...) que os gera e explora como trabalhadores. (ARROYO, 1979, p. 17-

18, grifo do autor) 
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Como veremos mais adiante, com o desenvolvimento dessa pesquisa, que a presença dos 

professores como também dos demais trabalhadores da educação se mostrou parte significativa 

no processo constituinte da democratização brasileira. 

No bojo de discussões como essas é o que nos fez levantar a seguinte indagação: de que 

forma as organizações dos trabalhadores em educação, mormente, aquelas representativas do 

professorado puderam contribuir com as problemáticas sociais e educacionais mais amplas na 

contemporaneidade brasileira? Evidentemente a resposta a uma questão como essa nos deverá 

exigir paciência para que possa ser encontrada, desenvolvida e fundamentada ao longo de toda 

essa tese. 

Por ora, o que podemos dizer é que as associações e sindicatos dos trabalhadores em 

educação no período estudado tiveram que necessariamente, encontrar um elo ou mesmo uma 

sintonia fina entre o levantamento de suas reivindicações específicas como é o caso da melhoria 

das condições salariais e de trabalho, com as reivindicações que eram próprias das políticas 

educacionais que se apresentavam no período e se não bastasse tudo isso equacioná-las com as 

questões mais gerais que eram próprias da etapa da intensificação das relações financeiras e 

marcantes alcançadas naquela etapa histórica do capitalismo. 

 

1.3: Aspectos gerais e a presença do Sinpro-ABC no período histórico estudado 

 

Tais características sociais, políticas, econômicas levantadas e discutidas até o presente 

momento nos remetem as preocupações que nos levaram a analisar a história do Sinpro-ABC, 

entre os anos de 1984 a 1990. Momento esse em que, no cerne do acirramento da luta de classes 

mundial, com a eclosão de movimentos revolucionários que se desdobraram no Brasil em 

processos de intensa mobilização e lutas sociais, no campo e na cidade, com a deflagração de 

greves de trabalhadores das mais variadas categorias e da urdidura de um amplo e massivo 

movimento pela redemocratização do país, que haveria de culminar no movimento pelas Diretas 

já! Campanha essa pelo restabelecimento pelas eleições diretas para presidente do país, entre 

outras manifestações, de grande envergadura social, que tivemos o nascimento do sindicato. 
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Razão pela qual, na presente seção, deveremos apresentar um panorama histórico do 

período estudado, procurando evidenciar de que forma os acontecimentos narrados influenciaram 

no desenvolvimento e no posicionamento político da entidade sindical estudada.    

Tal premissa aparece evidenciada na fala do professor Júlio Turra, ao discorrer sobre as 

motivações da criação da entidade e que, mesmo sendo uma entidade considerada pequena, se 

comparado aos sindicatos de destaque da época, tinha uma tarefa maior naquele período histórico 

e de mudança no país:  

 

A organização dos trabalhadores (…) em geral! Primeiro era convencer os 

professores que eles eram trabalhadores, assalariados, que portanto apesar deles 

trabalharem com giz e outros trabalharem com torno, faziam parte da mesma 

camada social dos assalariados que era explorada pelos patrões. Na rede privada 

isso é evidente porque são empresários do ensino. São os chamados ‘Tubarões 

do Ensino’. Então a nossa (…) não foi digamos uma evolução tipo escadinha, 

primeiro achamos importante que os professores, para depois (...) não! Fazemos 

parte do movimento geral! Os fundadores do Sinpro-ABC já vinham de outras 

formas de militância, seja do movimento estudantil, seja do movimento político 

clandestino durante a ditadura, seja até de experiências sindicais da rede pública. 

Vários foram militantes da APEOESP, fundaram também o Sinpro-ABC. 

(TURRA, 2019, ANEXOS, p. XXXIII) 
 

A ditadura militar no Brasil se desenvolveu entre os anos de 1964 e 1985, constituindo um 

período histórico marcado pela repressão política e o controle autoritário da economia, 

cerceamento das liberdades democráticas e a cruenta perseguição aos adversários e opositores do 

regime de exceção que se instalou de forma golpista no país.  

Desde a sua primeira hora, quando houve a derrubada do governo de João Goulart e a 

instalação dos militares no poder, algumas das principais lideranças políticas e sindicais foram 

presas e tiveram os seus direitos políticos cassados; passando pelo período de recrudescimento da 

repressão política, com a edição de inúmeros atos institucionais, com o intuito de restringir ainda 

mais as liberdades e os direitos civis, da perseguição e extermínio cruento dos grupos armados, 

que haviam escolhido o caminho do foquismo e das guerrilhas para enfrentarem o regime 

ditatorial, até alcançarmos os momentos da chamada abertura política, lenta e gradual e segura, 

com os movimentos sociais em defesa da anistia, da convocação de uma assembleia constituinte, 

da retomadas das eleições diretas para a presidência da República, da convocação do Colégio 

Eleitoral e tantos outros episódios, da transição democrática, a presença das associações e dos 

sindicatos dos professores se fez presente na história brasileira.  
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A compreensão que temos da presença da Apro-ABC e do Sinpro-ABC nas conquistas 

democráticas que se tornaram possíveis na sociedade brasileira, a partir da segunda metade da 

década de 1970, como foi o caso do seu engajamento na revogação dos atos institucionais, na 

campanha da anistia, da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, das eleições 

diretas para presidente da República, a solidariedade com as diferentes categorias em greve, em 

defesa da liberdade de imprensa, pela edificação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na 

defesa da escola pública e gratuita para todos, etc., estão em sintonia e procuram se sustentar nas 

entrevistas que realizamos com os fundadores dessas entidades e na fortuna documental que 

levantamos e analisamos inspirados pela concepção de que as relações políticas presentes na 

sociedade são inseparáveis dos processos educacionais que se produzem no seu interior.  

Os documentos produzidos pelo Sinpro-ABC, pertinentes ao período estudado, 

reconhecem a existência de importantes modificações no cenário político, econômico e social, 

que se convencionou chamar de transição democrática brasileira, entendendo a necessidade de 

um amplo empenho da sociedade para que se pudesse consagrar o estado de direito no país, 

esforço do qual não poderiam se furtar de participar, não desconsiderando as condições 

particulares da categoria que se dispunha a representar.  

Impulsionados por essa postura os professores que estiveram à frente do Sinpro-ABC 

encararam, então, simultaneamente, a luta pela democracia como sendo inseparável da defesa dos 

interesses corporativos da categoria, trazendo-nos a reflexão de que era análise da situação 

política que orientava a atuação dos seus dirigentes em cada situação produzida pela concretude 

social. 

As bases autoritárias do desenvolvimento capitalista monopolista imposto ao conjunto da 

nação pela ditadura militar manifestaram-se de forma cabal numa impressionante concentração 

de renda e a adoção de sistemáticos planos econômicos recessivos e controladores das massas 

salariais, excluindo as classes trabalhadoras de quaisquer benefícios que pudessem ser usufruídos 

pela divisão equânime da riqueza socialmente produzida. 

O modelo político e econômico adotado pela ditadura militar e com ampla repercussão 

nos anos vindouros da chamada transição democrática não considerou o atendimento das 

necessidades básicas da população, sendo incapaz de se preocupar com os imperativos 

educacionais presentes na sociedade, como é o caso da superação do analfabetismo, garantias de 

vagas e a construção de escolas em número suficiente, efetivas garantias da gratuidade do ensino, 
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recursos para a pesquisa; mas deixando por demais evidenciados que a essência de suas 

prerrogativas se mostrava na privatização do ensino, razão, pela qual os documentos produzidos 

pelos professores do ABC paulista se colocavam contra o regime e ao lado dos que lutavam pela 

redemocratização brasileira.   

É importante destacar que a base dos trabalhadores do Sinpro – ABC não é o produto 

mecânico da política econômica da ditadura militar. Evidentemente, as condições de trabalho e 

econômicas daqueles trabalhadores naquele período histórico eram extremamente precárias, 

conforme verificamos nos boletins (ANEXOS) e, sobretudo, por meio das falas dos entrevistados 

que foram chamados a contribuir na construção deste estudo. Nesse caso, porém, estamos nos 

referindo ao final do período de 1970 e início dos anos de 1980, na ocasião do movimento 

embrionário da APRO-ABC. 
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Capítulo 2: A década de 1980 e sua dialética histórica, econômica e social. 

 

Como já anunciamos em linhas anteriores o Sinpro-ABC nasceu em um período no qual a 

economia do país sofreu grandes abalos e parecia que iria acabar descarrilhando dos trilhos, 

colocando em risco as condições elementares para a sobrevivência de ampla parcela da sociedade 

brasileira, sendo, inclusive, uma época chamada de perdida por muitos analistas econômicos, que 

fecharam os olhos ou negligenciaram a importância das formas de organização política e sindical 

que foram colocados em movimento pelos trabalhadores ao longo dos anos 1980.   

A década de 1980 registrou uma das mais vigorosas crises econômicas brasileiras, suas 

origens podem ser buscadas ainda nos primeiros anos da década anterior, posteriormente, se 

alastrando por anos a fio. Nesse período, com a oscilação3 do Produto Interno Bruto (PIB), não 

houve qualquer expansão significativa nos rumos da economia do país. 

Em verdade, tratava-se de uma crise estrutural do capitalismo que, no Brasil, ora se 

manifestava numa recessão interminável, ora em processos inflacionários incontroláveis, com 

efeitos cambiais de difícil solução, exceto o aumento gigantesco do endividamento externo. 

Esse quadro trazia à tona o esgotamento do padrão de acumulação capitalista que havia se 

erguido com base no financiamento externo e a incapacidade das classes dominantes de trilharem 

um novo caminho de crescimento, ainda mais que o cenário internacional se mostrava 

crescentemente desfavorável como registro da diminuição das atividades econômicas nos países 

industrializados e centrais do mundo capitalista. 

Durante os anos 1980 foram adotadas sucessivas políticas econômicas, invariavelmente, 

orientadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ou por organismos financeiros correlatos, 

associados ao capital monopolista internacional, porém, sem conseguir apontar quaisquer 

alternativas capazes de por fim a crise financeira e econômica, e nem mesmo, trazer à tona que 

                                                           
3 Médias das taxas de crescimento econômico do Brasil na década de 1980. Segundo nossas análises, as taxas são 

oscilantes. 

1980- 9,1% 

1981- 4,4% 

1982- 0,6% 

1983- 3,4% 

1984- 5,3% 

1985- 7,9% 

1986- 8,0% 

1987- 3,6% 

1988- 0,1% 

1989- 3,3% (IBGE) 



32 

 

um dos grandes problemas a serem enfrentados era o pagamento da dívida externa e o seu 

impacto nas finanças do Estado e no aumento da dívida pública interna. 

No âmbito político as condições que estavam postas para o governo Sarney e a chamada 

“Nova República” também não eram nada animadoras e a sua incapacidade de pactuar 

alternativas credíveis e duradouras trouxe como resultado a eclosão de greves e a realização de 

movimentos reivindicatórios dos trabalhadores em todas as regiões do país, inclusive (no final da 

década de 1970 e início dos anos de 1980), com o registro de ações violentas para conter a 

insatisfação popular com a política econômica que vinha sendo adotada pelas autoridades 

governamentais. 

A “Nova República”, traduzia uma tentativa pactuada entre representantes das classes 

dominantes para consolidar uma solução política e conservadora para o estabelecimento de uma 

transição conservadora para o regime ditatorial que havia se esgotado no país; para isso tinham 

que enfrentar, pelo menos, dois desafios imediatos: a convocação de uma constituinte que 

pudesse conferir a legitimidade ao novo Estado democrático, com a instauração de um arcabouço 

jurídico, administrativo e político capaz de assegurar o desenvolvimento do país nos marcos da 

chamada sociedade democrática ocidental e, ainda, criar condições para conter ou, pelo menos, 

inibir a resistência dos trabalhadores à política econômica e fosse capaz de impedir que os seus 

processos de mobilização e organização acabassem por se transferir para a esfera política do país. 

Para isso, a proposta de se convocar um pacto social deveria cumprir os objetivos de paralisar o 

movimento social dos trabalhadores para o incremento das políticas econômicas anunciadas pelo 

governo.  

Ocorre que diferentes setores dos movimentos sociais, populares e sindicais denunciaram 

a proposta do pacto social como uma ardilosa manobra para contornar a crise sem mudar os 

rumos da política econômica de caráter dependente vigente no país, como também os 

representantes das classes dominantes não estavam dispostos a viabilizarem algumas concessões 

substanciais aos trabalhadores, com isso tivemos o mais completo fracasso da proposta de pacto 

social e o ritmo da transição burguesa no Brasil também teve que ser alterado, com a adoção de 

inúmeros planos econômicos de impactos políticos de fôlego limitado, o Plano Cruzado, o Plano 

Bresser e o Verão foram exemplos, taxativos, dessas tentativas de esvaziar as reivindicações dos 

trabalhadores e assegurar uma maioria conservadora no Congresso Constituinte eleito nas 

eleições de novembro de 1986. 
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Não sendo capaz de produzir uma significativa mudança na correlação de forças no plano 

institucional, um dos objetivos principais do bloco governista era procurar impedir que a 

resistência dos trabalhadores à política econômica e o questionamento das ações governamentais 

de Sarney pudessem avançar e derrotá-los no campo das lutas sociais e eleitorais que se 

avizinhavam. 

Derrotadas as propostas do Pacto Social e os planos de combate à inflação e o próprio 

Congresso Constituinte gerando muitas frustrações e questionamentos, as forças governamentais 

procuravam recompor o bloco dominante por intermédio das eleições municipais de 1988. De 

fato, uma vitória conservadora nesse pleito eleitoral ampliava de forma formidável a margem de 

manobra do campo dominante possibilitando a estruturação de forte esquema eleitoral para as 

eleições presidenciais de 1989. 

Nessa ocasião, poderia se encerrar a transição democrática com a instalação de um novo 

governo conservador, confiável aos monopólios e aos setores agroexportadores, industriais e 

financeiros, com a necessária legitimação eleitoral para a aplicação de uma política econômica 

comprometida com os organismos financeiros internacionais, incapaz de questionar a tutela 

militar e as demais instituições do período ditatorial que continuavam em vigência no país. 

O resultado eleitoral de 1988 aprofundou a crise de governo e desnudou as reais intenções 

de Sarney e a crise política que estava em curso no seio das classes dominantes, derrotando os 

seus partidos e descredenciando algumas de suas principais lideranças. 

A crise de governo e os fracassos dos planos econômicos de Sarney abriram uma disputa, 

entre as diferentes forças sociais e seus projetos para a sociedade, projetos que se manifestavam, 

então, em tempo de alternativas de poder para o país. 

Os trabalhadores procuravam se movimentar no terreno da luta econômica, contra o 

aviltamento do salário e das condições de vida resistiam embora não fossem ainda capazes de 

produzir um nível de unificação e de politização das lutas dos trabalhadores capazes de, então 

realizarem o enfrentamento com as classes dominantes, ameaçando – o ou mesmo questionando 

essa forma de dominação. 

A forma de dominação adotada pela burguesia naqueles dias produzia um regime civil, 

com características autoritárias, coercitivas e sob a tutela militar. 

Ainda que o projeto político que operou a substituição da ditadura pelo regime 

responsável pela transição conservadora, entrou, ela própria, em crise, com vários indícios, entre 
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os quais ficaram bastante destacados, a fragmentação dos partidos burgueses e a incapacidade de 

se produzir uma candidatura capaz de unificar o chamado centro e a direita; lembrando-se ainda, 

da nova constituição de se firmar como peça da legitimação da ordem política, como elemento  

de inibição das lutas sociais, numa conjuntura de uma dinâmica crescente e polarização da luta de 

classes, que exercia uma pressão continua sobre as instituições e as leis até, então, vigente no 

país. 

As raízes da crise econômica, política e social que marcou de forma muito profunda a 

chamada nova república, estão associadas, em nossa opinião, a forma pela qual se operou a 

transição política no Brasil e o pacto conservador que se estabeleceu para que ela pudesse se 

desenvolver. 

Acompanhada do fracasso do estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte, 

com soberania e prerrogativas específicas para o estabelecimento dos acordos políticos que 

pudessem unificar o país em torno de objetivos comuns, do fracasso do propalado pacto social e 

da incapacidade das classes dominantes cederem quaisquer conquistas às amplas massas de 

trabalhadores, cada vez mais exploradas e aviltadas em seus mais elementares direitos sociais. 

A crise econômica no Brasil começou a ter maior visibilidade em meados da década de 

1970 e foi se acentuando e se intensificando ao longo dos anos de 1980, momento no qual o 

Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu praticamente o mesmo, a renda dos trabalhadores caiu 

significativamente não havendo qualquer expansão econômica interna. 

Para alguns analistas do período tratava-se de uma crise de caráter estrutural, que se 

manifestava, ora numa recessão crescente, ora num processo inflacionário incontrolável ou 

mesmo numa problemática cambial e especulativa praticamente impossível de ser controlada. Na 

verdade, estavam diante dos últimos suspiros do milagre econômico brasileiro, que se fez com 

um padrão de acumulação capitalista, baseado no financiamento externo em larga escala, num 

financiamento estatal levado a cabo de forma tirânica e impossível de ser amplamente 

questionado pelo fato de vivermos sob a égide de um governo ditatorial, fatores esses que, entre 

outros, não tornaram possível edificar um novo patamar de crescimento para o país. Lembre-se, 

ainda, que a conjuntura mundial também não era nada favorável e que, em muitos países, pelo 

contrário, o que se verificava era um enorme esfriamento das economias industrializadas do 

mundo capitalista. 
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2.1 O ensino público e o ensino privado no Brasil: uma discussão necessária a partir da 

ditadura militar até os idos dos anos de 1990. 

 

Por se tratar de uma pesquisa que se dedica a estudar os processos organizativos dos 

trabalhadores da rede privada de ensino, consideramos de suma importância realizarmos uma 

breve discussão acerca do ensino público e do ensino privado no Brasil, principalmente a partir 

das políticas ditatoriais (1964) até os idos dos anos de 1990. Período em que se deu a 

intensificação do processo de privatização da Educação Brasileira, sobretudo, a do Nível do 

Ensino Superior e consequentemente a criação das organizações dos trabalhadores dessa rede de 

ensino e a consolidação do Sinpro-ABC, objeto da presente pesquisa. 

Destaca-se a importância dessa breve discussão, por compreender que mesmo o Sinpro-

ABC sendo uma entidade de representação dos professores da rede privada de ensino, 

verificamos em seus documentos e em entrevistas realizadas com o Professor José Carlos de 

Oliveira Costa, fundador e primeiro presidente da entidade, que a defesa do ensino público foi 

uma bandeira central da organização desde o início do movimento embrionário. 

 

Bandeiras educacionais de alguma maneira a gente tinha um sindicato que 

defende a educação pública. É um sindicato que a bandeira central dele é a 

defesa do ensino público. E para quem fala que isso é uma contradição, a 

explicação é que é a defesa dos trabalhadores da escola. A gente defende a 

educação (...) o ensino público e deixa isso bem claro, isso sempre foi central no 

nosso estatuto e etc. Isso daí articulou sempre bem a gente, nunca foi um 

problema. Nunca ninguém entrou aqui criticando achando que a gente não tinha 

que defender o ensino público, entendeu? (COSTA, 2018, p. XV) 

 

 A entidade em formação defendia a educação pública como um direito para todo o 

trabalhador e seus filhos e defendia os direitos dos seus trabalhadores, os trabalhadores da rede 

privada de ensino. Aliás, para Júlio Turra, essa era a única educação a ser defendida pelos 

trabalhadores da educação, fosse ele da rede privada ou pública de ensino, 

 

A gente representava os três graus né, primeiro, segundo e terceiro grau. E a 

gente lhe dava com questões trabalhistas, não militava com questões 

pedagógicas. Aliás, que eu acho que o sindicato de professores da rede privada 

tem que fazer, eu acho até hoje isso. Uma puta frescura democratizar o ensino 

privado, para democratizar tinha que ser público! Né? Pagar mensalidade? 

(TURRA, 2019, p. XXXVIII). 
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A bandeira da escola pública, laica e gratuita para os filhos da classe trabalhadora em 

todos os níveis de ensino nos parece ser legítima e historicamente possível de ser alcançada 

mesmo diante do avassalador e desumano sistema capitalista, que á todo custo segue a ofensiva 

de privatização dos serviços públicos em todas as áreas e em todas as partes do mundo. Mesmo 

diante dessa ofensiva do capital, há de se considerar que as forças de resistências brasileiras por 

meio das organizações dos trabalhadores ao longo do processo histórico de luta no interior da 

classe travaram lutas homéricas capazes de suprir parcialmente as necessidades básicas da 

maioria da população brasileira.  

A construção dessa luta sempre se deu por aqueles que pacientemente resistiram e 

sofreram na pele contra a lógica do capital. Sabemos que nunca foi uma tarefa fácil, pois os 

mecanismos da sociedade burguesa se renovaram a cada etapa histórica, dificultando essa 

resistência por meio de pressões, repressões, golpes travestidos de disputas ideológicas, e em 

muitos momentos chegando a ponto de criminalizar as organizações dos trabalhadores 

construídas historicamente perante a opinião pública, sobretudo com o auxílio do aparato 

conservador do Estado.  

Sobre a árdua luta pela conquista do ensino público, Bauer (2010, p.71) ressalta que,  

 

A vigência histórica do ensino público e gratuito para todos é uma conquista 

política e não uma dádiva das classes dominantes e do seu Estado aos 

trabalhadores. Ela se dá num processo histórico, de maturação e 

questionamentos políticos de longa duração no interior da sociedade civil, na 

sociedade política, sendo decidido pela classe trabalhadora que se levantara em 

sua defesa! 

 

Ou seja, o autor nos diz que ocorreram muitos enfrentamentos por parte desses 

trabalhadores por meio de seus aparatos organizativos na época. E mesmo diante de toda a 

dificuldade que a época apresentava (leis, decretos, etc.) para a concretização desses 

enfrentamentos e consolidação de suas entidades, eles continuaram pacientemente em torno de 

suas bandeiras e principalmente lutando por um país mais justo. 

 

Por isso frisamos que a luta deverá ser árdua e lenta, pois a perspectiva de 

transformar a educação num serviço que possa ser oferecido e vendido como 

outro qualquer é muito remota e finca raízes muito profundas na sociedade 

brasileira. Toda uma plêiade de políticos profissionais e intelectuais trabalhou e 

continua trabalhando incansavelmente com o precípuo papel de se produzir uma 

compreensão ideológica favorável à privatização da educação. (BAUER, 2010, 

p, 71) 
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O que na nossa compreensão contribuiu para uma abertura e aprofundamento desse 

ideário privatista no período da ditadura militar (1964-1985) que se expressou com o tipo de 

política econômica adotada em acordo com os inúmeros decretos e legislações aprovados no 

campo educacional brasileiro naquele período. 

 

Realmente, isso não é nenhuma novidade, como a exacerbação dessa política por 

parte dos governos neoliberais fez parecer nos últimos anos. Nem mesmo aí o 

neoliberalismo foi capaz de produzir novidades históricas que tivessem força 

suficiente para potencializar a superação das crises que são próprias dessa época 

agônica em que o capitalismo há ingressado! (BAUER, 2010, p, 71-72) 
 

Notamos que a política privatista da educação não é algo novo na sociedade brasileira. Ela 

faz parte da herança que conduziu um processo econômico e político muito violento que se 

expressou por meio da ditadura militar de 1964. Que por mediação de um golpe consolidou 

concretamente a ideia de privatização do ensino superior no Brasil. Durante o governo ditatorial 

procurou-se criar condições para acelerar o desenvolvimento dos setores privados e 

internacionalizados da economia. O que culminou em um modelo excludente, concentrador e 

totalmente dependente dos investidores e do capital internacional.  (BAUER, 2010). 

Ainda sobre esse período, em aspectos educacionais, Ghiraldelli (1990) o caracteriza, 

sucintamente,  da seguinte forma:  

 

O período ditatorial, ao longo de duas décadas que serviram de palco para o 

revezamento de cinco generais na Presidência da República, se pautou em 

termos educacionais pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa 

parcela das classes populares do ensino elementar de boa qualidade, 

institucionalização do ensino profissionalizante, tecnicismo pedagógico e 

desmobilização do magistério através de abundante e confusa legislação 

educacional. Só uma visão otimista-ingênua poderia encontrar indícios de saldo 

positivo na herança deixada pela ditadura militar. (GHIRALDELLI,1990, p.163) 

 

As organizações empresariais ao tomarem corpo nos governos que antecederam ao golpe 

militar com seu ideário econômico de desnacionalização e baseando-se na doutrina da 

interdependência contribuiu fortemente para o advento do golpe de 1964 junto aos militares. 

Essas organizações de cunho burguês e autoritário utilizaram-se dos meios de 

comunicação de massa (previa e durante o golpe) e de mecanismos de doutrinação ideológica, o 

que resultou em uma guerra psicológica para pôr em curso a ação dos generais, tutelada pelo 

stabelishiment norte americano, concretizando, assim, a doutrina da interdependência idealizada 
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pelos seus artífices estadunidenses. Enfim, om o Golpe Militar de 1964 a política Nacionalista 

Desenvolvimentista “deu lugar” aos interesses do mercado externo. (SAVIANI, 2018) 

Houve profundas consequências de ordens política, econômica e social no Estado 

Brasileiro. No caso da educação pública, sua política foi direcionada aos interesses e 

necessidades daquele tipo de economia adotada pelo regime militar, a do mercado. O que 

favoreceu propositadamente a privatização do ensino. 

Esses interesses podem ser observados no simpósio organizado pelo Instituto de Pesquisa 

e Estudos Sociais (IPES)4, em dezembro do ano de 1964, cujo assunto central discutido, foi sobre 

a Reforma da Educação,  

 

Para orientar os debates do simpósio foi elaborado um ‘documento básico’, 

organizado em torno do vetor do desenvolvimento econômico, situando-se na 

linha dos novos estudos de economia da educação, que consideravam os 

investimentos no ensino como destinados a assegurar o aumento da 

produtividade e da renda. Em torno dessa meta, a própria escola primária deveria 

capacitar para a realização de determinada atividade prática; o ensino médio 

teria como objetivo a preparação dos profissionais necessários ao 

desenvolvimento econômico e social do país; e ao ensino superior eram 

atribuídas as funções de formar a mão-de-obra especializada requerida pelas 

empresas e preparar os quadros dirigentes do país. A orientação geral traduzida 

nos objetivos indicados e a referência a aspectos específicos, como a 

profissionalização do nível médio, a integração dos cursos superiores de 

formação tecnológica com as empresas e a precedência do Ministério do 

Planejamento sobre o da Educação na planificação educacional, são elementos 

que integrarão as reformas de ensino do governo militar. (SAVIANI, 2008, p. 

295) 

 

Ou seja, as políticas educacionais para cada nível de ensino estavam atreladas as políticas 

de desenvolvimento do país e que por sua vez, fazia parte de todo um acordo de interesses 

internacionais. Os interesses privados passavam pelo interior do aparato estatal e com o seu 

consentimento, o que favoreceu nos anos seguintes a consolidação do ideário do desgaste dos 

serviços públicos. 

A base da proposta educacional não era na realidade “educacional” de fato e sim 

econômica. A educação era um meio para atingir os objetivos do mercado, ou seja, os interesses 

do mercado balizavam a política educacional. 

                                                           
4 Os intelectuais do IPES tiveram ampla responsabilidade pela organização dos seminários, estudos e reuniões que 

visaram fornecer subsídios para a institucionalização educacional da ditadura militar. (GHIRALDELLI, 1990, p.167) 
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O IPES, por exemplo, foi criado no ano de 1962 em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, se constituiu na Bahia, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. O objetivo do 

instituto era muito claro por meio de suas ações, tentou unir capitalistas e altos funcionários do 

Estado e autoridades reacionárias para combater o projeto de Reformas de Base propagado pelas 

esquerdas e apoiado por Jango. Aconteceram reuniões com executivos de empresas 

multinacionais, empresários, militares membros da Escola Superior de Guerra (ESG), 

profissionais liberais e funcionários governamentais. (Ghiraldelli, 1990)  

Essas instituições não mediam esforços organizativos e financeiros para propagar o 

ideário de educação objetivado pelo regime. 

O Instituo de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) também patrocinou eventos concernentes 

à educação de maiores envergaduras, o mais emblemático foi o Fórum intitulado “A educação 

que nos convém”. Esse fórum teve como mote a visão pedagógica implantada no período do 

regime militar. 

Ainda conforme salientado pelo professor Saviani (2008, p. 296), a 

 

[...] iniciativa da organização do Fórum se pôs como uma resposta da entidade 

empresarial à crise educacional escancarada com a tomada das escolas 

superiores pelos estudantes, em junho de 1968. Durante os meses de julho, 

agosto e setembro, o IPES se dedicou à preparação do evento, que se realizou de 

10 de outubro a 14 de novembro de 1968. Teve papel decisivo na organização 

do evento Roberto de Oliveira Campos, que havia sido ministro do Planejamento 

do governo Castelo Branco entre 1964 e 1967, situação em que definiu a política 

econômica do regime militar e implementou suas principais medidas. A ele eram 

submetidos os temas e os sumários das conferências e os nomes dos 

participantes a serem convidados. O Fórum contemplou onze temas, sendo 

quatro abordando a educação de modo geral, seis tratando de ‘aspectos do 

ensino superior’ e o último, definido como ‘conferência síntese’, versou sobre os 

‘Fundamentos para uma política educacional brasileira’.  
 

O objetivo era a formação de recursos humanos para serem usufruídos para o 

desenvolvimento econômico dentro do ideário da ordem capitalista, concretamente, as 

concepções sobre o papel da educação estavam desenhadas da seguinte maneira, 

 

[...] na função de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho atribuído ao 

primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de formar, mediante 

habilitações profissionais, a mão-de-obra técnica requerida pelo mercado de 

trabalho; na diversificação do ensino superior, introduzindo-se cursos de curta 

duração, voltados para o atendimento da demanda de profissionais qualificados; 

no destaque conferido à utilização dos meios de comunicação de massa e novas 

tecnologias como recursos pedagógicos; na valorização do planejamento como 
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caminho para racionalização dos investimentos e aumento de sua produtividade; 

na proposta de criação de um amplo programa de alfabetização centrado nas 

ações das comunidades locais. Eis aí a concepção pedagógica articulada pelo 

IPES, que veio a ser incorporada nas reformas educativas instituídas pela lei da 

reforma universitária, pela lei relativa ao ensino de 1º e 2º graus e pela criação 

do MOBRAL. (SAVIANI, 2008, p. 296, 297) 
 

Conforme o golpe foi se incorporando, Brasil e os Estados Unidos (E.U. A) foram, cada 

vez mais, estreitando suas relações, sobretudo nos assuntos atinentes a educação. Acordos de 

financiamentos foram firmados com a intermediação da Agencia dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional, o USAID. Esses tipos de acordos e contratos de cooperação 

foram assinados entre o Brasil e os Estados Unidos no setor educacional desde 31 de março de 

1965. A interferência internacional no campo da educação como consequência da política geral 

foi profunda e a mando dos interesses do mercado em meio ao período militar e que 

consequentemente provocaram mudanças tanto na estrutura educacional quanto na organização 

dos trabalhadores. 

No ano de 1969 entra em vigor a Lei da Reforma Universitária (Lei de número 5.540, de 

28 de novembro de 1968). Essa lei foi regulamentada pelo decreto de número 464 de 11 de 

fevereiro de 1969. Essa década também foi marcada pela aprovação do parecer CFE (Conselho 

Federal de Educação) de número 77/[19]69 que regulamentou a implantação da pós – graduação 

no Brasil e também a aprovação do parecer de número 252/[19]69, que introduziu as habilitações 

profissionais no currículo de pedagogia. A década de 1970 também trouxe grandes mudanças 

para a educação, sobretudo para o nível básico. Em 11 de agosto de 1971 a lei de número 

5.692/[19]71, unificou o antigo ensino primário com o antigo curso ginasial.   

Foi criado também o curso de primeiro grau de oito anos e instituída a profissionalização 

universal compulsória no ensino de segundo grau. É importante ressaltar que o objetivo dessas 

mudanças era o de formar mão de obra qualificada para suprir as necessidades do mercado de 

trabalho. O centro dessas políticas não era o indivíduo e sim o mercado. A visão de educação era 

meramente produtivista. (SAVIANI, 2018) 

Com a Reforma Universitária de 1968, caracterizada como elitista e que apresentava 

naquela ocasião o número de matrículas próximo a um milhão e meio, o ensino superior público 

continuou a atender apenas uma parcela da sociedade. O mesmo aconteceu nos espaços das 

instituições privadas, que atendiam o mesmo público, os jovens vindos das camadas privilegiadas 
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econômica e culturalmente da população. E para onde eram direcionados os setores mais 

proletarizados da sociedade? Onde eram feitas as suas matrículas? Esses setores da sociedade 

buscavam o ensino técnico oferecido pelo ensino público, mas nem sempre eram atendidos. 

Quando não era possível encontravam uma saída no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) ou em colégios particulares técnicos que dessem conta de suprir suas 

expectativas profissionais e possível ascensão social. (BAUER, 2010) 

Ao analisar as políticas educacionais daquele período a compreendemos como algo de 

caráter pragmático aos olhos do governo militar. A educação não estava voltada para uma 

preocupação humanística que levasse o indivíduo à construção do conhecimento e que 

proporcionasse a ele uma cultura geral, a preocupação não era essa. 

Todo esse trato com a educação nesse período foi possibilitando cada vez mais o 

enfraquecimento do ensino público e a abertura do Brasil para o ensino privado. Isso se tornou 

possível quando na Constituição de 1967 (24/01) foi redigido um texto no qual constava a 

eliminação da vinculação orçamentária que obrigava a União, os Estados e os Municípios a 

destinar um percentual mínimo de recurso para a educação, dentre outras medidas que 

possibilitaram a abertura para a iniciativa privada no campo educacional, como o parágrafo 

segundo do artigo 168 da Constituição, que em linhas gerais descrevia que o ensino era livre a 

iniciativa particular e que mereceria suporte técnico e financeiro dos poderes públicos, sobretudo 

por meio de bolsas de estudos. 

O governo se valia do princípio do máximo resultado com o mínimo custo nas 

universidades. Acarretando em impactos negativos na qualidade do ensino oferecido. Com o 

processo de industrialização do Brasil na década de 1960, verificou-se a preocupação de 

expansão do ensino superior.  

Por que essa preocupação se deu? Com o processo de industrialização havia a necessidade 

de novos saberes técnicos e novas habilidades profissionais. É na produção desse espaço da 

técnica, ciência e informação que a qualificação da mão de obra se tornou decisiva e se verificou 

uma explosão na demanda por ensino superior. 

 

Os dados analisados pelos autores também mostram que as inscrições no 

vestibular passaram de 400.958, em 1971, para 2.193.861, em 1987. Só entre as 

décadas de 1960 e 1980, o número de matrículas universitárias aumentou em 

1,480%. Mas a expansão das vagas não acompanhou o ritmo da procura. Em 
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1971, existiam, em média, 2,09 inscritos no vestibular para cada vaga oferecida, 

número que subiu para 5,21 em 1985. 

[...] Na década de 1990, com a implantação da política neoliberal, o estado 

declaradamente se desobriga do ensino superior e transfere a expansão deste 

para a iniciativa privada. Em vez da abertura de novas escolas públicas ou de um 

aumento considerável de vagas nestas instituições, o que se verifica é a abertura 

indiscriminada de instituições particulares, premiadas quase sempre com 

incentivos e apoio na forma de empréstimos feitos pelo Banco Nacional para o 

Desenvolvimento Social (BNDES) 

Em vez de universalizar e garantir o ensino gratuito para todos, o governo 

passou a oferecer aos estudantes o crédito educativo, um financiamento para as 

mensalidades a ser devolvido, corrigido e com juros, após a conclusão do curso. 

(BAUER, 2010, p.38-39) 

 

E, no período relatado abaixo, houve um crescimento do ensino superior privado em 

comparação aos outros níveis de ensino. 

 

De fato, ocorreu no período uma grande expansão do ensino superior. Entre 

1964 e 1973, enquanto o ensino primário cresceu 70,3%; o ginasial, 332%; o 

colegial, 391%; o ensino superior foi muito além, tendo crescido no mesmo 

período 744,7%. E o grande peso nessa expansão se deveu à iniciativa privada: 

entre 1968 e 1976, o número de instituições públicas de ensino superior passou 

de 129 para 222, enquanto as instituições privadas saltaram de 243 para 663. 

O significativo aumento da participação privada na oferta de ensino, 

principalmente em nível superior, foi possível pelo incentivo governamental 

assumido deliberadamente como política educacional. O grande instrumento 

dessa política foi o Conselho Federal de Educação (CFE), que, mediante 

constantes e sucessivas autorizações seguidas de reconhecimento, viabilizou a 

consolidação de uma extensa rede de escolas privadas em operação no país. O 

Conselho, mediante nomeações dos presidentes da República, por indicação dos 

ministros da Educação, nunca deixou de ter representantes das escolas 

particulares em sua composição. Além disso, o lobby das instituições privadas 

sempre foi muito ativo, intenso e agressivo, chegando a ultrapassar os limites do 

decoro e da ética, o que conduziu ao fechamento do CFE pelo ministro Murilo 

Hingel, em 1994. Em seu lugar foi instituído o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), regulado pela Lei n. 9.131, de 24 de novembro de 1995. (SAVIANI, 

2008, p.300) 

 

O aumento do ensino privado no Brasil, nomeadamente, do nível superior naquele 

período, expressa os rumos que seguiriam as políticas do país, a intensificação da política 

neoliberal nos anos posteriores. Não é qualquer coisa ampliar o número de universidades 

particulares da maneira como foi feita, em comparação a ampliação das universidades públicas. 

 

Para além desse fortalecimento do setor privado do ensino, cabe considerar, 

também, que o próprio setor público foi sendo invadido pela mentalidade 

privatista, traduzida no esforço em agilizar a burocracia aperfeiçoando os 
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mecanismos administrativos das escolas; na insistência em adotar critérios de 

mercado na abertura dos cursos e em aproximar o processo formativo do 

processo produtivo; na adoção dos parâmetros empresariais na gestão do ensino; 

na criação de “conselhos curadores”, com representantes das empresas, e na 

inclusão de empresários bem sucedidos como membros dos conselhos 

universitários; no empenho em racionalizar a administração do ensino, 

enxugando sua operação e reduzindo seus custos, de acordo com o modelo 

empresarial. (SAVIANI, 2008, p.300, 301) 
 

Estávamos diante de um enorme retrocesso para o Brasil, pois, antes de ser instaurado o 

golpe militar no Brasil de 1964, havia mais de 100 mil vagas nas universidades brasileiras, a 

maioria no sistema público de ensino. É importante sinalizar que após esse período, essa 

esmagadora ampliação do ensino superior brasileiro privado, se deu de inúmeras maneiras. O 

governo militar não privatizou as universidades públicas, ele adotou uma política de atrofiamento 

dessas universidades, deixando de investir na educação, acarretando na falta gritante de recursos 

em todas as áreas no interior das unidades, um verdadeiro descaso com os alunos, professores, 

funcionários e prédios, uma ausência de assistência pela falta de recursos. Um verdadeiro descaso 

com o bem comum.  

Esse feito estimulou fortemente a aparição das universidades privadas brasileiras é o que 

pode ser demonstrado nos escritos de autores como MANCEBO, ARAÚJO e MARTINS (2015, 

p. 36), para quem é 

 

[...] bem verdade que o crescimento do setor privado sobre o público advém dos 

tempos da ditadura civil-militar (1964-1984). A situação política daquele 

período requereu ajustes na educação superior, o que foi feito pela reforma 

universitária instituída pela lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968. Essa 

legislação reforçou a atuação do então Conselho Federal de Educação (CFE), 

com forte composição privatista, e as facilidades, os incentivos fiscais e 

tributários para a abertura de IES privadas foram incessantemente criados e 

recriados. Fato é que, ao final da ditadura, as matrículas privadas já 

ultrapassavam em muito as oferecidas nas IES públicas.  
 

Durante a ditadura militar ficou evidente a disputa entre o ensino publico versus ensino 

privado. Essa disputa se materializou por meio dos diversos projetos de Lei propostos pelos 

governantes da época e que se tornaram em certa medida leis. Leis essas que como já 

discorremos em parágrafos acima atendia única e exclusivamente aos interesses empresariais, 

privatistas, comerciais e, ideológicos da igreja católica na educação, o que resultou na 

organização de uma campanha de “defesa da Escola Pública”. 
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Essa campanha teve a capacidade de reunir importantes expressões políticas e sociais e 

tinha como um de seus principais lemas: “Mais verbas públicas para a educação pública”, que 

teve coro principalmente nas vozes dos estudantes universitários brasileiros, organizados 

nacionalmente pela União Nacional de Estudantes (UNE) 

Além da União Nacional dos Estudantes (UNE), tivemos nesses primeiros anos da década 

de 1960 inúmeros movimentos sociais e populares discutindo essa problemática (educacional) e 

envolvida nas diversas ações organizadas. Dentre esses movimentos, podemos citar: os Centros 

Populares de Cultura (CPC), o Movimento de Educação de Base (MEB) e também os 

movimentos que trabalhavam com o método de alfabetização de 40 horas de Paulo Freire. 

E foi em meio a todas essas contradições ocorridas no governo militar que no campo 

educacional trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento de uma tendência crítica o 

que Saviani (2018) caracterizou como um movimento emergente de propostas pedagógicas contra 

hegemônicas. 

Com a abertura democrática no Brasil, o que caracterizamos como o período de 

redemocratização, significou para o conjunto dos trabalhadores a sua libertação de um regime 

que além de retirar direitos e tornar o Brasil um país seguidor das políticas norte americanas, 

sobretudo no campo educacional, também impediu os trabalhadores de se organizarem a sua 

maneira “legalmente”.  

Com a redemocratização do país essa camada da sociedade podia sentir a esperança da 

liberdade em todos os aspectos e a possibilidade de organizar as lutas de maneira livre. 

No entanto, não podemos nos esquecer de que vivemos em uma sociedade de classes em 

que os interesses afloram e nesse sentido os interesses da burguesia com a redemocratização não 

eram os mesmos interesses dos trabalhadores, ou pelo menos dos trabalhadores que tinham a 

consciência do mal material e social que o regime ditatorial causara a maioria da sociedade 

brasileira. 

Com o fim do regime militar e início da Nova República Tancredo Neves foi eleito 

Presidente do Brasil pelo colégio eleitoral. Era um quadro no qual havia possibilidades de 

mudanças políticas, pois o presidente eleito combatia o regime autoritário. Mas com sua morte 

assumiu a presidência da República José Sarney, (como já escrito em subcapítulo anterior) visto 

com muita desconfiança no campo político, pois tinha saído recentemente da ARENA (Partido da 

Aliança Renovadora Nacional). No seu governo, José Sarney manteve o SNI (Serviço Nacional 
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de Informação), uma herança da ditadura. Alegou sua manutenção para dar outra característica ao 

órgão, sofreu duras críticas.  

Com relação à política econômica, houve uma continuidade aos interesses dos grupos 

dominantes. A nova ordem socioeconômica direcionada pelo neoliberalismo também se instala 

no Brasil, já que mundialmente a nova ordem já estava sendo posta, o que representava 

posicionamentos conservadores nas medidas adotadas (SAVIANI, 2018) 

Houve um descontrole financeiro, a inflação chegou a números alarmantes, o déficit 

público e externo. Mas foi com o plano cruzado que o governo teve uma brusca queda de sua 

popularidade. Em resumo o plano de medidas estimulou a poupança e trouxe novos preços e mais 

impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias foram os assalariados de classe média. 

No Brasil após 1989 a “sugestão” dos organismos internacionais e intelectuais que 

estavam no interior dos variados institutos de economia com relação às reformas estava ancorada 

em um rigoroso equilíbrio fiscal, o que acabou provocando um significativo corte nos gastos 

públicos, atingindo setores importantíssimos da sociedade, sobretudo o da educação. Além disso, 

a “sugestão” também era a de uma política monetária que visasse à estabilização.  

Assistimos, então, no Brasil a desregulação dos mercados, uma privatização radical e uma 

abertura comercial. Esse tipo de política que se caracterizou como a do “Estado Mínimo”. Isso 

trouxe para a política educacional o que muitos estudiosos caracterizam como a “decadência da 

escola pública.” Como se o Estado fosse incapaz de gerir o bem comum, quando na realidade foi 

uma opção política em não o fazer e seguir as diretrizes do mercado internacional. 

No entanto, no campo social e organizativo, os educadores organizados em suas entidades 

de classes estavam na contramão dos ideais do mercado. Organizaram discussões em nível 

nacional, ocasionando nas Conferências Brasileiras de Educação, que ao longo do processo de 

resistência entre outras coisas, realizaram seis conferências brasileiras com a intenção de intervir 

no processo de formulação das políticas educacionais. 

Segue abaixo o conjunto de conferencias, realizadas pelos educadores e iniciadas na 

década de 1980, 

 

I CBE (1980), tema central: A política educacional; 

II CBE (1982): Educação: perspectiva na democratização da sociedade; 

III CBE (1984): Da crítica às propostas de ação; 

IV CBE (1986): A educação e a Constituinte; 

V CBE (1988): A lei de diretrizes e bases da educação Nacional; 
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VI CBE (1991): Política Nacional de Educação. (SAVIANI, 2018, p. 294) 

 

Com o avanço das políticas neoliberais, os governos que aderiram as suas premissas não 

pouparam a educação. Ela passou a ser um problema nos discursos governamentais. Os 

investimentos diminuíram para esse setor, consequentemente a educação se tornou um peso 

econômico para o orçamento público, sendo deixada nas mãos do capital privado, nos discursos e 

práticas dos inúmeros governos que estiveram à frente do poder desde o fim do regime militar até 

os dias atuais, como pode ser constatado nos escritos de BAUER (2010, p.8), 

 

Na conjuntura neoliberal, o Estado assume a forma de mínimo no que tange ao 

investimento no social; a escola permanece formando mão-de-obra para a nova 

organização do trabalho, mas agora contando com financiamento cada vez mais 

restrito do Estado e inserção de fontes alternativas de financiamento, que trazem 

consigo ingerência da esfera privada sobre a educação formal pública.  
  

Com as mudanças da sociedade capitalista, a partir do fim do século XX, com a 

mundialização da economia, muitos setores da sociedade foram atingidos em seus variados 

aspectos, o que não isentou o setor da educação. De lá para cá, com a intensificação das políticas 

neoliberais, pouco foi feito para que, de fato, se inserisse nas universidades públicas os setores da 

sociedade mais proletarizados.  

Mas é importante destacar que houve resistências no campo social, no sentido de garantir 

o direito a esse nível de ensino a todos que por ele almejassem, mesmo que as políticas 

implantadas não tivessem esse interesse. Mesmo porque as organizações da classe trabalhadora 

não tinham ilusões quanto às intenções das políticas econômicas mundiais.  

Alguns autores nos ajudam a compreender quais foram os rumos da educação no final da 

década de 1970 e o que se desenhava para o próximo período, tendo como base as contradições 

geradas pela lógica do capital, observando que é 

 

[...] necessário entender que o modo de produção que domina nossa economia e 

as relações sociais que ele gera tem sua lógica, e é essa lógica que os que 

mandam têm tem que obedecer na definição de cada política. Mas essa lógica, a 

do capital, gera as massas de trabalhadores, a classe operária e os assalariados, 

que pressionam condicionando os limites da opção política e econômica das 

classes dominantes. Não podemos ignorar esse fato essencial para compreender 

nossa história específica desse setor social chamado educação. (ARROYO, 1979, 

p. 6) 
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A compreensão de que o golpe militar de 1964 e as suas sequelas é um elemento 

fundamental para o processo de monopolização e internacionalização da economia brasileira, 

como também essencial para o entendimento do processo de expansão mercantilizada do ensino 

superior no país.  

 

Ironicamente, num momento da história em que o trabalho é um direito 

fundamental do homem e exige conhecimento e, por conseguinte, escolaridade, 

mais qualificados e qualificadores das relações sociais, as elites políticas 

nacionais criam inúmeros impedimentos legais ao desenvolvimento e ampliação 

das universidades públicas na sociedade brasileira. E, com isso, simultânea e 

conscientemente, designaram toda sorte de dispositivos legais que propiciaram 

aquilo que pode ser caracterizado como uma verdadeira explosão do ensino 

superior privado. (BAUER, 2010, p.33) 
  

Ressaltamos que esse processo de privatização, sobretudo no ensino superior, não se deu 

por interesse único e exclusivo do mercado. O ensino privado foi financiado a partir das 

instituições e recursos do Estado. O que de certa maneira descaracterizou o seu papel enquanto 

órgão defensor dos interesses públicos, sendo esse direito transferido descaradamente para o setor 

privado. Acarretando na falta de investimentos nas universidades públicas, no que tange a 

construção de novas unidades e abertura de novos e mais cursos, o que caracterizaria novas 

vagas, e o que possibilitaria mais ingressos. Além disso, os supostos investimentos melhorariam 

as condições de instalações que eram precárias nas universidades públicas e sem dizer as 

questões salariais dos seus trabalhadores. 

De que forma essa união entre mercado e as instituições do Estado se produziram?  

 

[...] com as reformas que se operaram no interior do Estado capitalista, no Brasil, 

pelo menos desde os fins do século passado, as esferas públicas e privadas estão 

permanentemente mescladas. Como resultado desse processo, temos tanto nos 

setores tradicionais da economia, das finanças, dos transportes, infraestrutura 

energética e aeroportuária; quanto nos organismos sociais e educacionais, uma 

privatização do direito público. 

Logo, essas instituições de ensino superior estão organicamente inseridas no 

modo de produção capitalista, sua lógica de desenvolvimento vincula-se e 

subordina-se à própria dinâmica emanada do modo de produção e, por conta 

disso, sofre os impactos e tensões que são próprios da luta de classes inerentes à 

sociedade capitalista. (BAUER, 2010, p.21) 

 

Para Carlos Bauer (2010, p. 30-31) existem no cotidiano das instituições privadas 

inúmeras crises e toda sorte de problemas, sendo que uma das consequências do expansionismo 
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do setor privado se refere na incessante rotatividade dos professores e demais profissionais que 

trabalham no interior dessas instituições. 

 

Todos os fins de semestres, em algumas instituições, as demissões ocorrem a 

centenas, lembrando os expedientes empresariais na contratação de ajudantes 

gerais e outros trabalhadores sem qualificação profissional na indústria fordista 

dos anos [19]70. 

Com isso os professores, temerosos, são incapazes de operar quaisquer formas 

de resistência coletiva aos constantes ataques patronais que lapidam os seus 

salários e não lhes conferem autonomia na condução do trabalho docente, 

condições imprescindíveis no fortalecimento e desenvolvimento da vida 

acadêmica do ensino universitário.  

 

Analisando esse processo, autores como Neto, Costa e Souza (2009, p.8), afirmam que é 

 

[...] esse um mundo onde, cada vez mais, o capital invade todas as esferas da 

vida social e econômica, privatizando tudo, saqueando as finanças públicas – 

como a interminável e impagável dívida pública demonstram – e com parcerias 

que servem como um sorvedouro de recursos antes destinados às chamadas 

áreas prioritárias, saúde e educação. Podemos afirmar que a crise e a agonia da 

escola pública está sendo gerada a partir do Estado capitalista, que de forma 

cada vez mais despudorada assume a condição de instrumento da acumulação 

privada de capital, principalmente o financeiro, ratificando seu caráter privado, 

transparecendo quão fictícias são suas funções de arbitragem dos interesses 

públicos, da realização da democracia e da implementação falaciosa de práticas 

sociais de cidadania. 

Para justificar o desmonte consciente e deliberado do ensino público, da 

educação básica a universidade, governos estaduais, municipais e o próprio 

governo federal orquestram uma campanha a partir dos grandes meios de 

comunicação contra os professores, alunos e pais de alunos e, principalmente, 

contra o ensino público.   

 

Nesse quadro de discursos falaciosos das autoridades e desgaste do ensino público, com 

claros interesses de privatização, apareceram como num passe de mágica, exércitos de pretensos 

“especialistas” em educação, denominados por alguns estudiosos de produtores de ideologias, 

que se “apropriaram” do discurso da educação e resolveram promover a discussão sobre a crise 

da educação pública. 

Porém, esses “especialistas” eram simpáticos aos governos e aos grandes grupos 

econômicos interessados em privatizar a educação em seus variados aspectos. Sendo assim, para 

esse grupo seleto de especialistas produtores de ideologias, a crise da educação pública tinha seus 

culpados bem definidos, segundo suas análises e discussões. Para eles os grandes culpados eram 

os próprios professores que não sabiam ensinar e os alunos que não queriam aprender. Além da 
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má gestão da verba pública, pois para esses especialistas não havia problema de má dotação 

orçamentária. 

Eles não relacionavam a crise da educação pública brasileira com as reivindicações 

básicas dos trabalhadores da educação, como, pequena dotação de verba para a educação; baixo 

salário de professores; péssimas condições de trabalho dos professores e outros. 

Notadamente esses produtores de ideologias falseavam o verdadeiro debate que deveria 

ser realizado junto a sociedade e ao conjunto dos trabalhadores da educação com o apoio da 

grande mídia burguesa, que era a necessidade de investimento real para a educação, que seria de 

10% do PIB e que os governos não investiam nem 4,6%. 

Sobre a atuação nefasta do imperialismo por mais de duas décadas na educação, NETO 

(2009) ressalta que foram implantados planos de ajustes neoliberais caracterizados como 

reformas ou contrarreformas, no Brasil, América Latina e Ásia, por meio dos organismos 

multilaterais, representados pelo Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), Banco 

Interamericano de desenvolvimento (BID) e outros representantes do capital. Salienta-se, que 

essas medidas promoveram impactos de toda ordem nos diversos países. Impactos esses desiguais 

de um país para o outro, no entanto são semelhantes: 

 

Redução da participação do Estado e realização de parcerias, com fundações, 

Ongs, empresas e sociedade civil na área educacional. Junto com isso, procurou-

se fortalecer a perda do sentido da universalidade e gratuidade da Educação 

Pública, assim como da exclusividade do Estado como provedor. Porém, o 

redimensionamento das funções públicas é diferente em cada um dos países; 

outro aspecto de destaque é a descentralização. (NETO, 2009, p.14) 

 

No caso da educação brasileira prevaleceu a política de fundos e de municipalização do 

ensino fundamental. 

As grandes transformações, políticas, econômicas e sociais, determinam profundas 

mudanças em vários setores da sociedade, no caso da educação isso não se dá de maneira 

diferente, sua ‘evolução’ depende do desenvolvimento capitalista. 

Infelizmente, no tipo de sociedade em que vivemos, Estado e Educação são instrumentos 

das elites que controlam o poder, o aprofundamento e a manutenção do sistema capitalista. 

O processo de mundialização do capital e a reestruturação produtiva provocam 

transformações imensas no processo produtivo, requerendo um tipo de mão de obra mais bem 
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qualificada, levando ao questionamento da qualidade da formação dos sistemas educativos, 

desqualificando o papel da escola e principalmente dos professores, gestores e alunos. 

Desconsiderando que a crise da educação é reflexa da agudização da crise estrutural da economia 

mundial. O que acarretou desde o final da década de 1970 e início dos anos 1980 um 

aprofundamento da crise educacional no Brasil com o conjunto de reformas educacionais que 

contribuíram por demais para o mercado.  

Na interpretação realizada pelo professor Miguel Arroyo (1979, p. 8), desse processo 

reformista, todas as 

 

[...] reformas, tanto no regime populista como no autoritário, definiram a 

educação a ser transmitida às massas em função das necessidades de reprodução 

da força de trabalho. O Estado apenas ampliou a educação dessas camadas 

populares até o elementar, o mínimo, o primário e o básico, o necessário para a 

sua subsistência, para a sua reprodução e inserção na ordem estabelecida. Se a 

educação do povo foi além, não se deveu à doação do Estado, mas à pressão 

desse povo, e ao fato de que realmente, para um capitalismo mais avançado, as 

exigências de reprodução da força de trabalho são maiores. (ARROYO, 1979, 

p.8) 
 

Algumas das sequelas da reforma Universitária patrocinada pela ditadura militar, em 

1968, após a efetivação do Acordo MEC-USAID, foram a institucionalização da desobrigação do 

Estado com o ensino superior, amoldando-o às necessidades de acumulação intensiva do capital, 

de tal modo que, apenas poucos depois, as    

 

[...] instituições particulares são as principais responsáveis pelo crescimento do 

Ensino Superior no Brasil. De 1980 até hoje, de estabelecimentos privados no 

setor cresceu 57,6%, indo de 682 para 1072. No mesmo período, o número de 

instituições públicas diminuiu de 200 para 150, uma queda de 25% 

[...] Esses conglomerados de ensino surgiram há menos de uma década. É o caso 

da Unip, Estácio de Sá, Ulbra (Universidade Luterana Brasileira). Em 1990, a 

rede de Ensino Superior era dividida em 62% de privadas e 38% de públicas [...] 

Segundo dados do relatório do Banco Mundial de 1994, o Brasil situava-se entre 

os países do mundo com maior taxa de privatização da Educação Superior, no 

extremo oposto de países como a França, EUA, Tailândia, México, Panamá, 

Paquistão etc... 

Em relação ao financiamento da Educação Superior, verifica-se que há uma 

redução do financiamento público iniciado com a democratização (década de 

80), que se aprofunda com o ajuste do Governo Collor [...] (NETO, 2009, p.26-

27) 

 

Foi no seio desse processo de contradições econômicas, política e social que se produziu o 

ensino privado brasileiro em todos os níveis de ensino, ora sendo mais requisitada a sua 
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ampliação na educação básica, ora no ensino superior. Tudo dependia dos interesses do capital, 

mas independentemente do nível de ensino em questão, o objetivo das medidas governamentais 

eram muito claras, a “privatização do ensino público”. Conseqüentemente, as forças de 

resistência também se constituíram em defesa do serviço público e também em defesa dos diretos 

dos trabalhadores das instituições privadas de ensino. Nesse sentido, era um momento político 

propício a tipos de greves e mobilizações contrárias aos desmandos do governo federal, 

sobretudo os de ordem trabalhistas, que estavam intimamente ligadas às questões conjunturais 

mais amplas. Foi no calor das mobilizações do final da década dos anos de 1970 e início dos anos 

de 1980, que surge a necessidade da criação de uma entidade de classe que representasse a 

categoria de professores da região do Grande ABC.  

Alguns autores recomendam que se nos 

 

[...] aprofundarmos na análise, entenderemos que essas greves e pressões se 

situam dentro de um movimento profundo de transformação das relações sociais 

de produção, das relações de trabalho e das condições coletivas de vida desses 

trabalhadores. Será possível acharmos a vinculação entre escola e fábrica, 

educação e relações de trabalho. (ARROYO, 1979, p.10) 

  

Considerando a análise realizada pelo professor Arroyo, compreendemos que o Sinpro-

ABC dá seus primeiros passos já com um compromisso com o conjunto do movimento sindical 

brasileiro, não se atendo apenas com as reivindicações econômicas, que é fundamental para a 

categoria, mas com uma tarefa muito mais ousada, a de ser um sujeito coletivo capaz de 

contribuir com as transformações necessárias que o momento exigia. 

 

2.2: A Região do ABCD, cenário histórico, de luta e resistência!  

 

Escrever sobre a história do Sinpro-ABC e compreender suas lutas bem como de seus 

artífices requer que façamos, simultaneamente, uma breve discussão acerca do contexto histórico, 

econômico, social e político dessa região (ABCD) caracterizada ao longo da história como o 

berço de intensas participações políticas no cenário nacional.  

A região do ABC é conhecida como um dos principais distritos industriais brasileiros, 

constituídos a partir da concentração de empresas de grande porte e de seus desdobramentos em 
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termos de redes de pequenas e médias empresas a partir de meados do século XX. (Ramalho; 

Rodrigues; Conceição, 2009) 

Está localizada no sudeste da região metropolitana de São Paulo e é composta por sete 

municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 

Inimaginável que em pouco mais de meio século, o grande ABC passaria de um mero 

subúrbio rural de São Paulo para um importante polo da economia nacional, transformando-se em 

uma região geograficamente metropolitana.  

No campo político podemos afirmar, que a região do grande ABC ao longo do seu 

processo de desenvolvimento econômico e por meio das ações concretas dos seus trabalhadores 

produziu organizações reivindicativas operárias que ocuparam a região como um importante 

cenário de lutas organizadas por representantes da classe trabalhadora, por meio das associações 

e entidades sindicais e dos  diversos movimentos sociais em busca do rompimento imediato do 

sistema ditatorial que usurpava os direitos da classe trabalhadora e sobretudo os direitos 

democráticos. 

Conforme nos é informado por Ramalho, Rodrigues e Conceição (2009, p.148), 

 

Embora na história da sua formação urbana houvesse desde o início  sinais de 

uma vocação industrial, foi com os investimentos do setor metal-mecânico ( 

montadoras de veículos, fabricantes de autopeças, indústria de bens de capital, 

eletroeletrônica) e do setor químico, a partir dos anos de 1950, que a região do 

ABC, localizada na periferia da cidade de São Paulo, se transformou no maior 

aglomerado industrial da América Latina e desde então se caracterizou pela 

presença expressiva de firmas multinacionais e pela formação de um conjunto 

substantivo de empresas fornecedoras de pequeno e médio porte; pela 

constituição de uma classe operária e de um sindicalismo ativo e com poder de 

pressão política; e pelo crescimento urbano e populacional, através de um 

intenso processo migratório. A crise desta região, a partir dos anos 1990, 

relacionada com o processo de reestruturação produtiva das empresas globais, 

resultou no fechamento de fábricas, no aumento do desemprego, e no 

deslocamento de investimentos produtivos para outras localidades. 

 

Foi nesse processo de desenvolvimento econômico e em meados da década dos anos de 

1970 que se consolida o sindicato dos metalúrgicos, organização de cuja expressão nacional 

grevista, que além de debater as questões corporativistas da categoria e dos diversos ramos 

avançaram no debate pela redemocratização do país no final dos anos de 1970 nos idos dos anos 
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de 1980, no esgarçamento do regime militar. Período que culminou com as manifestações pelos 

direitos democráticos e com o movimento das diretas já pelas eleições diretas! 

A região do ABC se caracterizava no final do século XIX por uma economia agrícola e 

voltada para o abastecimento da cidade de São Paulo, o que foi modificado com a implantação da 

primeira ferrovia do estado de São Paulo à partir de 1867, com o objetivo de escoar o café vindo 

das grandes fazendas do interior do estado para o Porto de Santos, o principal Porto brasileiro. 

Com a instalação da ferrovia gerou-se na região uma série de impactos urbanos, o que estruturou 

o território e sua urbanização ajudando também a impulsionar o alargamento de manufaturas. 

Foi nesse contexto que surgiram as primeiras indústrias na região, nas primeiras décadas 

do século XX. Período em que era possível encontrar, 

  

 [...] mão de obra livre, assalariamento, demanda interna de produtos de primeira 

necessidade e recursos financeiros provenientes da exportação do café. Deve-se 

notar. No entanto, que até meados da década de 1950, o processo de 

industrialização foi de natureza restrita e tardia (se comparada com os países já 

industrializados) e ficou limitada aos segmentos produtores de bens-salário 

(alimentos, vestuário, calçados, higiene e limpeza, entre outros). 

A região do ABC tornou-se o epicentro da industrialização brasileira a partir da 

segunda metade da década de 1950, como resultado do ‘Plano de Metas’ do 

governo Kubitschek (1956-1960), que tinha como proposta atrair novos 

investimentos internacionais em setores chave da indústria.  (ALMEIDA NETO, 

2003, p. 60-61) 

 
As empresas multinacionais da indústria automobilística escolheram a região do ABC 

para o recebimento dos investimentos relativos a sua implantação no Brasil. Provavelmente por 

conta da sua localização considerada por muitos estudiosos estratégica por estar entre o principal 

porto do país (Santos) e a cidade de São Paulo. Todavia, como observado por alguns autores, sem 

desconsiderar as experiências industriais da região e a infraestrutura ferroviária e rodoviária 

dentre outras características da região. Isso resultou no final da década de 1970, na região do 

ABC, o berço da indústria automobilística brasileira. Representando 80% da produção nacional 

de veículos no Brasil e a concentração de mais de 200 estabelecimentos produtores de autopeças 

ao final da década de 1980, chegando a representar 20% do total no país. (CONCEIÇÃO, 2001, 

p.52) 

 

Na esteira do processo mundial de globalização que, nesse período, alcança 

também no Brasil, os anos (19)90 foram marcados pela aceleração do processo 

de reestruturação produtiva, com a introdução crescente de inovações 
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tecnológicas, organizacionais e de gestão na indústria. Em meio à crise do 

modelo fordista, surgem na Região do Grande ABC, maior polo industrial 

brasileiro, novas tecnologias e métodos de produção, configurando o que se 

convencionou denominar reestruturação produtiva. Esse nome identifica o 

processo de mudança envolvendo não apenas a introdução da automação, da 

informática e da microeletrônica, mas ainda os novos modelos de 

gerenciamento, a fim de conseguir maior flexibilidade e integração do sistema 

de produção, aumento de produtividade e de competitividade. (ALMEIDA 

NETO, 2003, p.60-61) 

 

Além de ser um berço industrial é preciso considerar que essa região que se convencionou 

chamar de Grande ABC, ao longo do tempo alojou instituições de ensino, sobretudo as da rede 

privada, das que possuem inúmeras características, desde pequeno e médio, até as escolas de 

grande porte.  O que possibilitou em tentativas de esforços organizativos por parte dos docentes 

desses estabelecimentos de ensino, até que no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 

foi fundada a Associação dos Professores do ABC (Apro-ABC), e posteriormente o Sindicato dos 

Professores do ABC (Sinpro-ABC) caracterizado como novo sindicalismo, pois além de 

combater pelas reivindicações da categoria, a entidade também combatia pelas liberdades 

democráticas no país junto a outros sindicatos, central sindical e movimentos sociais.  

Conforme, certa vez, Júlio Turra, um dos fundadores da entidade, se manifestou: “Toda a 

luta contra o fim da ditadura militar predispôs os professores na fundação do sindicato e a 

principal motivação foi conquistar melhores condições de trabalho e garantir direitos.” (Revista O 

Professor, 2016, p.31) 

A ideia e a necessidade de criação de uma entidade que representasse os trabalhadores da 

educação da rede privada de ensino da região não se davam de maneira isolada, mas, sim, em 

meio à efervescência do movimento operário brasileiro que com suas grandes e longas greves 

tinham como palavra de ordem as “Diretas Já!”  

Para Júlio Turra, um dos fundadores da entidade,  

 

[...] naquele período, e estando na região do ABC nosso objetivo era participar 

do movimento geral que havia de greves e mobilizações e que já tinha abalado 

os alicerces da ditadura, com as greves de [19]78 e já tinha dado início ao 

processo de discussão de fundação da CUT e no próprio congresso de fundação 

da CUT que foi agosto de 1983, eu já fui delegado não pela APEOESP, mas pela 

Apro ABC. Que como Associação Profissional tinha já direito de eleger os seus 

delegados. Então o Sinpro ABC nasceu do mesmo processo da criação da CUT, 

não tanto por questões específicas, particulares dos professores da rede privada 

do ABC, mas para fazer parte do movimento de conjunto de reconstituição do 

movimento sindical, no final da ditadura militar. Já nasceu como o primeiro 
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sindicato de professores da rede privada a filiar-se a CUT. (TURRA, 2019, p. 

XXXIII) 

 

 

Por meio da fala do dirigente da entidade na época, compreendemos que mesmo a Apro-

ABC e posteriormente Sinpro-ABC sendo uma entidade pequena, ela possuía grandes anseios 

políticos e visivelmente um quadro de militantes experientes, pois em um curto espaço de tempo 

já estavam na formação da Central Única dos Trabalhadores e posteriormente compondo o 

quadro de filiados da Central. 

 

O Sinpro-ABC acabou sendo uma referência nacional apesar de ser um sindicato 

relativamente pequeno, mas pela região onde estava inserido, pelas relações 

intersindicais que ele estabelecia com o núcleo principal sindicalismo do Brasil 

que era na região do ABC naquela época, nos anos [19]80, a gente teve uma 

projeção nacional e por isso ele sempre também foi bastante levado em conta 

por assim dizer nas diferentes articulações de professores. Na construção da 

CONTEE, que foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores dos 

estabelecimentos de Ensino, teve a participação do Sinpro-ABC desde a origem, 

membro do Sinpro-ABC na sua direção praticamente em todos os mandatos. A 

FEPESP que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo foi uma 

iniciativa do Sinpro São Paulo, do Sinpro ABC, Campinas, Osasco e Santos, que 

criaram. (TURRA, 2019, p. XXXV) 

 

O discurso do antigo dirigente sindical materializa a ativa presença dos professores do 

ABC paulista no processo de organização estadual e nacional da categoria, num momento 

marcado pela intransigência patronal e repressão aos esforços organizativos da categoria.   

 

2.3: Sindicalismo no Brasil nos anos de 1980 e o Sinpro-ABC  

 

O Sinpro-ABC nasceu na década de 1980, momento em que o movimento sindical foi no 

Brasil, conforme afirma Boito, (1991, p. 9), “o movimento social urbano mais persistente, amplo 

e ativo”. 

O Brasil foi considerado nesse período, entre os anos de 1978 a 1991, o país campeão em 

estatísticas de greves. Houve uma expansão dos sindicatos no Brasil. Foram criados inúmeros 

sindicatos novos oficiais, sobretudo no setor público centenas de associações que cumpriam um 

caráter sindical. 
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No caso da nossa pesquisa, não se trata de um sindicato de professores da rede pública de 

ensino, conforme já escrito em linhas anteriores e, sim, de um sindicato que representa os 

professores da rede privada de ensino de uma região específica do Estado de São Paulo, no caso, 

a região do grande ABCD.  Naquela ocasião os professores dos estabelecimentos de ensino do 

grande ABCD se organizaram pela via do associativismo, pois era necessário cumprir a 

legislação vigente, antes de se constituir um sindicato era preciso se tornar uma associação proto 

sindical, conforme esclarece o professor Júlio Turra (2019, ANEXO, p. XXXIII), na entrevista 

que nos foi concedida:  

 

Daí começamos a nos reunir para dar origem, primeiro a Associação Profissional 

que era uma obrigação na época. A estrutura sindical ainda não havia sido 

alterada pela constituição de 1988, portanto era aquela “pesadona” do Getúlio 

Vargas, estatuto padrão, tinha que passar por todo um período de associação 

profissional, ter um mínimo de representatividade para a gente solicitar a carta 

sindical. E aí nos fomos como Associação profissional desde de 83, 84 até 86, 

quando recebemos a carta sindical, viramos Sinpro ABC.  
 

No entanto as suas ações concretas eram próprias de um sindicato, como demonstrado 

abaixo também por um de seus fundadores, o professor José Carlos de Oliveira Costa, 

 

[...] quando a gente virou sindicato à gente já estava chegando a 600 sócios. O 

nome associação pré-sindical era um nome pró-forma, já era um sindicato, quer 

dizer, porque a gente já participava das negociações, já fazia frente junto com o 

pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da ANDES. (COSTA, 2018, ANEXOS, p. 

VII) 

               

 Do ponto de vista mais geral, é muito remoto o tempo em que sindicalismo passou a fazer 

parte da vida dos trabalhadores do campo e da cidade, por sua vez, é preciso considerar que antes 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, os funcionários públicos não podiam se 

organizar pela via sindical, somente por meio das associações; como também já não era mais 

novidade as mobilizações e greves de médicos, de professores, de funcionários públicos, de 

jornalistas e de alguns setores da classe média universitária. (BOITO, 1991) 

Foi nos anos de 1980, no processo de ampliação dos sindicatos que nasce também a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), considerada pela sua prática histórica como uma central 

com maior capacidade de mobilização do sindicalismo brasileiro. (Idem) 

Na década de 1970 houve um crescimento substancial da classe operária no Brasil devido 

à presença de estabelecimentos fabris de grande porte em cidades industriais, onde houve enorme 
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expansão do trabalho assalariado no campo e nas cidades e, sobretudo as falências das classes 

médias. O que em certa medida aglutinou o conjunto de trabalhadores nesses postos de trabalho e 

consequentemente a necessidade da criação das suas entidades de classe. 

Por se tratar de uma estrutura sindical oficial, o governo militar só tinha a preocupação em 

controlar essas entidades, ou seja, elas permaneceram intactas, e em certa medida isso favoreceu 

o aparecimento das novas lideranças sindicais no período de transição democrática, facilitando os 

encontros, reuniões, publicações, organizações de inúmeras greves e etc. 

É preciso reconhecer que a igreja foi um setor que apoiou amplamente o regime militar de 

1964, mas que no decorrer do processo, com o desaparecimento de centenas de presos políticos, 

com as confirmações de inúmeras mortes por torturas brutais nos arquivos do  Departamento de 

Ordem Política e Social, o Dops, houve um dado novo que alterou profundamente o quadro das 

lutas sindicais no país, que foi a “esquerdização” do comportamento da igreja e sua nítida 

oposição aos ditames do governo militar e do seu modelo econômico. (RODRIGUES, 1991) 

Foi em meados da década de 1974, que no seio da chamada teologia da libertação, que 

surgiu a Pastoral Operária, cuja tarefa política era estabelecer a aproximação dos movimentos 

populares ao movimento sindical. 

No período mais repressivo e brutal da ditadura civil militar no Brasil, compreendido 

entre os anos de 1968 a 1978, parte significativa dos sindicatos funcionava,  

 

[...] como um sindicalismo de governo. Isto é, ademais de se encontrar integrado 

ao Estado graças às suas características estruturais, o sindicalismo esteve sob 

controle direto e estrito dos sucessivos governos militares. A grande maioria das 

diretorias dos sindicatos oficiais era pelega, isto é, governista. As poucas 

direções que ousavam confrontar a política governamental eram exemplarmente 

controladas. Havia o estatuto padrão detalhado e impositivo, regulando até os 

mínimos detalhes da vida de cada sindicato. As eleições sindicais eram objeto de 

um controle direto, minucioso e faccioso da parte do Ministério do Trabalho. As 

receitas e despesas dos sindicatos eram objeto de controle governamental. Os 

pleitos dos sindicalistas estavam legalmente subordinados à política econômica 

da ditadura militar, e a ação reivindicativa através dos sindicatos oficiais 

literalmente inexistiu. Os salários e as condições de trabalho eram estabelecidos 

diretamente pelos decretos governamentais ou, quando muito, pela ação arbitral 

da Justiça do Trabalho; ela própria, porém, um instrumento dócil do Executivo 

militarizado. A principal – e praticamente única – atividade dos milhares de 

sindicatos oficiais no período 1968-1978 consistiu em implantar ou expandir 

grandes e dispendiosos serviços assistenciais – serviços médico, odontológico, 

laboratoriais, jurídico, colônia de férias, bolsas de estudos, cooperativas de 

consumo, etc. – convertendo-se, esses sindicatos, em espécie de agencias 

previdenciárias impositivas e universalistas na tributação, que abrangem todos 
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os trabalhadores, e particularistas e discriminatórias na distribuição dos 

benefícios, reservados apenas para o contingente diminuto de sócios do 

sindicato. (BOITO, 1991, p. 46-47) 

 

Mas na década de 1980, houve mudanças significativas no modo de funcionamento e no 

papel do sindicalismo oficial, não pela vontade de seus controladores, mas sim, por parte das 

novas lideranças que despontaram no campo político. O controle de o governo militar sobre a 

vida interna dos sindicatos foi abrandando paulatinamente. As correntes sindicais que não eram 

governistas e que tinham reivindicações no campo da classe trabalhadora se sobressaíram no 

interior do sindicato oficial e lá essas correntes organizaram e dirigiram a luta da classe 

trabalhadora, dando surgimento às grandes greves de massa no período correspondido entre 1978 

e 1980. O que deu uma nova cara ao sindicalismo brasileiro, que atuava no interior de suas 

categorias. Esses representantes passaram a ocupar os espaços sindicais, mesmo essas entidades 

sendo controladas pelo governo ditatorial. 

Outro período que vale destacar é o ano de 1985, em que o ministro do trabalho do 

governo José Sarney, Almir Pazzianotto cessou o estatuto padrão, suspendendo o controle direto 

das delegacias regionais do trabalho (DRT) no momento das eleições dos sindicatos o que de 

certa maneira não fazia mais sentido a prática de deposição das diretorias sindicais daqueles que 

se opusessem a política econômica da época.  

Por que nos anos duros da ditadura militar a realidade sindical era muito truculenta, o que 

ocorria na época da ditadura com relação aos sindicatos? 

Nas situações ditatoriais o controle sobre as organizações e a dinâmica interna dos 

sindicatos era de rigidez total. Havia uma inibição de qualquer tipo de ação de cunho 

reivindicativo por iniciativa dos sindicatos. Alguns estudiosos denominavam essas ações como 

“modelo ditatorial de gestão e controle governamental sobre os sindicatos oficiais” e que se 

materializou, segundo Boito (1991, p. 47-8), “por último a promulgação da constituição de 1988 

coroou esse processo de liberalização ao obstaculizar, a despeito das contradições existentes entre 

os diversos dispositivos constitucionais que tratam da questão sindical, a ingerência direta e 

pormenorizada do governo na gestão dos sindicatos oficiais”.  

O Sinpro-ABC nasceu cerceado por esse conjunto de regras desenhadas pelo governo, das 

quais os sindicatos que já estavam em movimento, também estavam submetidos para poderem 

existir e desenvolverem seu papel político e social em defesa dos direitos e das reivindicações da 



59 

 

classe trabalhadora. É correto afirmarmos que o ideal seria estar no interior de uma entidade que 

pudesse se construir e defender os direitos da forma mais livre possível, porém a lógica 

estabelecida naquele momento histórico forçou com os trabalhadores resistissem na luta, mesmo 

no interior de um sindicato oficial. 

Para muitos ativistas políticos daqueles dias, esse não era o melhor terreno para se fazer a 

luta política, mas, ainda assim, era um espaço que necessitava ser ocupado, se forjando a 

consciência dos professores de sua condição de pertencente ao mundo do trabalho e concentrando 

esforços para que as suas bandeiras centrais de luta fossem assimiladas:  

 

A organização dos trabalhadores (...) em geral! Primeiro era convencer os 

professores que eles eram trabalhadores, assalariados, e que, portanto, apesar 

deles trabalharem com giz e outros trabalharem com torno, faziam parte da 

mesma camada social dos assalariados que era explorada pelos patrões. Na rede 

privada isso é evidente porque são empresários do ensino. São os chamados 

‘Tubarões do Ensino’. Então a nossa (...), não foi digamos uma evolução tipo 

escadinha, primeiro achamos importante que os professores, para depois (...) 

Não! Fazemos parte do movimento geral! Os fundadores do Sinpro-ABC já 

vinham de outras formas de militância, seja do movimento estudantil, seja do 

movimento político clandestino durante a ditadura, seja até de experiências 

sindicais da rede pública. Vários foram militantes da APEOESP, fundaram 

também o Sinpro-ABC. (TURRA, 2019, p. XXXIII) 

 

Na avaliação do professor Júlio Turra um sindicato que, naquele momento político, 

estivesse apenas preocupado com as suas questões específicas, em nada poderia contribuir para as 

mudanças necessárias no quadro político do país. A ocasião exigia a unidade do conjunto da 

classe trabalhadora para o fortalecimento do movimento por mudanças que eclodiam no país.  

O que na prática do Sinpro-ABC era uma constante, conforme postulado pelos seus 

dirigentes:  

 

A primeira sede do Sinpro-ABC era junto com a APEOESP, depois nós 

alugamos uma casa própria para nós. E aí em frente ao sindicato dos 

metalúrgicos de Santo André que era também cutista na época. Hoje em dia está 

na Força Sindical. Então a gente fazia parte daquela vanguarda sindicalista que 

marcava a região do ABC. Sempre fomos muito bem recebidos pelos demais 

sindicatos, nunca tivemos maiores problemas sempre tivemos representação na 

CUT Regional do ABC. Eu mesmo fui secretário geral da CUT Regional do 

ABC durante um mandato, o Agenor era presidente, Narciso dos químicos, 

Marinho esse Marinho do PT, Luiz Marinho era o tesoureiro e eu era o 

secretário geral. Então era os químicos, os metalúrgicos e o Sinpro-ABC, que 

apesar de ser um sindicato pequeno, tinha moral, porque tinha bons quadros. E 

na época os congressos da CUT geralmente se inscreviam as teses como¿ 
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Através dos sindicatos. E como a minha corrente política tinha uma certa 

influência política no sindicato, a corrente ‘O Trabalho’, as teses entre aspas de 

‘O Trabalho’ apareciam como sendo do Sinpro-ABC. (TURRA, 2019, p. 

XXXV) 
 

O posicionamento do professor Júlio Turra não deixa dúvidas que o Sinpro-ABC se 

relacionava de maneira muito assertiva com os demais sindicatos classistas e independentes, 

sobretudo, com aqueles que trabalhavam pela construção da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), que era uma referência nacional para a classe trabalhadora, em certa medida, 

influenciando na construção da linha política do Sinpro-ABC, pois, tratava-se uma entidade, 

desde o seu período embrionário, composta por militantes que já possuíam experiências em 

outros espaços políticos.   

Júlio Turra que fazia parte da formação inicial da entidade nos relatou que antes de 

pertencer ao movimento sindical dos professores do ABC, desde o ano de 1973,  

 

[...] que eu entrei na USP, desde julho de (19)73 que eu entrei na minha 

organização clandestina na época, que era a organização comunista 1º de Maio, 

que depois se unificou com outros grupos Trotskistas dando origem em 76 a 

OSI, Organização Socialista Internacionalista, que era parte do comitê de 

organização pela reconstrução da IV Internacional criada em 1972. 

Sindicalmente além do movimento estudantil, quando eu saí do movimento 

estudantil ajudei a organizar a oposição bancária, mesmo sem ser bancário e 

como eu era professor acabei militando na APEOESP e fui delegado pela 

APEOESP na CONCLAT da Praia Grande em (19)81. Depois em (19)83 mudei 

para São Bernardo e lá chegando tive contato com os colegas professores como 

eu da rede privada. Eu dava aula no cursinho na época que colocaram a questão 

de organizar um sindicato, já que era uma área que não tinha sindicato. Era uma 

área inorgânica, era representada pela Federação dos professores que era pelega.  

 

José Carlos de Oliveira Costa, o primeiro presidente da entidade também trazia consigo 

algumas importantes experiências políticas e compartilhou algumas delas conosco:  

 

Eu fiquei próximo da APEOESP no começo. E por que isso? Porque eu era 

militante do movimento estudantil. Então eu ajudei a formar o centro acadêmico 

da matemática, que antes era matemática e física, era o CEFIS. Era um centro 

acadêmico só. Em (19)77 quando a gente entrou (...) quando eu entrei, a gente 

no final do ano fundou o CAMAT. A gente começou com um centro acadêmico 

próprio da matemática e a militância no movimento estudantil começou por aí 

em (19)77 com a minha entrada na graduação. Aí você vai estudando e aí 

quando você vai e começa a se profissionalizar e aí? E a luta? O que você faz 

com a luta sindical? Com a luta sindical que estava na APEOESP? A luta 

sindical na rede privada era representada pela ‘Oposição Quadro Negro’, que era 

um pessoal, um pedaço da BRAPESP, um pedaço pequeno, estavam nos dois 
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lugares e era um frentão. O ‘Quadro Negro’ era um frentão, estava todo mundo 

lá! (COSTA, 2018, Anexos, p. III, IV) 

 

Desde os meados da década de 1970, os chamados setores médios da população sofreram 

as consequências da política de arrocho salarial posta em prática pela ditadura militar, da alta do 

custo de vida, da repressão político-ideológico e da ausência de liberdades democráticas, 

tornando manifesto o seu descontentamento com o regime como um todo, repudiando as 

condições de trabalho e os baixos salários, reivindicando maiores possibilidades de intervenção 

nos processos decisórios e participação nas mobilizações sociais da classe trabalhadora, como 

ilustram os excertos das entrevistas acima reproduzidos.    

 

 

2.4: CUT e Sinpro-ABC: uma construção em prol da classe trabalhadora 

 

Um dos fatores pelos quais o Sinpro-ABC foi um dos primeiros sindicatos a se filiar a 

Central Única dos trabalhadores reside no movimento embrionário das duas entidades. Pois a 

construção da CUT e do Sinpro-ABC se deram concretamente no mesmo cenário político, ou 

seja, ao mesmo tempo.  E certamente, alguns militantes de ambas as entidades, participavam dos 

dois processos de construção ao mesmo tempo.  

Conforme Júlio Turra (2019, p. XXXIII), recordando-se daqueles processos, observa que 

 

[...] nós participamos do processo de formação da CUT. Surgimos como um 

sindicato no mesmo movimento de fundação da CUT. Por isso que fomos o 

primeiro a se associar a CUT.  
  

Para os fundadores do Sinpro-ABC, a intervenção do sindicato nas instâncias da CUT era 

a de proposição de uma linha política que pudesse desenvolver ações com a probabilidade de se 

estabelecer impactos profundos que favorecessem a organização da classe trabalhadora, em que 

pese a pequena presença social da categoria dos professores do ABC paulista, “A gente era metido 

a besta. A gente reunia a nossa pequena diretoria e fazia proposta para o conjunto do movimento sindical.” 

(TURRA, 2019,  ANEXOS, p. XL)  

 

Às vezes. Havia também a relação inversa. Mas isso não era apenas o Sinpro, 

era um momento de ebulição. O Sinpro em particular porque ele (...) Embora ele 

fosse um sindicato numa categoria que não tinha uma tradição de mobilização de 

greve. Professor da rede privada não tem tradição de mobilização de greve... 

Difícil! Ao mesmo tempo era uma equipe de dirigente que tinha uma formação 
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política, que vinha do movimento estudantil, vinha de outras experiências 

sindicais, como já falei. E que tinha consciência de pensar o conjunto do 

movimento sindical, de não pensar só no umbigo do Sinpro ABC. Então não 

tinha congresso da CUT que não tivesse uma tese do Sinpro ABC. Que era 

debatida na diretoria. O delegado era eleito sobre a base da tese. Aí precisava 

recolher (...).   

 Congresso da CUT de (19)88 a tese era assinada Sinpro-ABC, junto com os 

enfermeiros de São Paulo. E a gente propunha que a CUT devia ser uma Central 

Sindical e não uma coisa de associação direta dos trabalhadores como muitas 

correntes defendiam na época. Inclusive correntes que se diziam à esquerda no 

espectro da CUT, CUT pela Base, nós não, nós coincidimos com a articulação 

sindical na época e com a força socialista, que hoje está no PSOL, a turma do 

Ivan Valente. Que tinha que ser sindicato, quem se filia a central é sindicato. Os 

trabalhadores se filiam ao sindicato e o sindicato se filia a central. Não era um 

movimento! Era uma central Sindical. Defendemos Isso! E sempre que (...) Eu 

to na direção da CUT desde (...) Na executiva desde (19)97 e sempre submeti a 

minha eventual reeleição a assembleia que elegia os delegados na base. Vinha 

com o mandato do sindicato. A gente estabeleceu como regra essa história do 

respeito ao mandato. Então isso faria com que a gente entrasse no grande debate, 

tinha gente que até brincava, os metalúrgicos gostavam de falar isso. Vocês 

gostam de dar palpite sobre tudo, só não fazem greve na base de vocês né? 

(TURRA, 2019, p. XL) 
 

No ano de 1986 foi criada a Federação dos Professores do Estado de São Paulo 

(FEPESP), uma iniciativa do Sinpro-SP, do Sinpro-ABC, Campinas, Osasco e Santos, que se 

constituiu como uma 

 

[...] necessidade de negociar com os patrões em conjunto. Foi uma necessidade 

restritamente sindical mesmo. O Sinpro São Paulo até hoje não é filiado a 

ninguém, eles mantém uma linha de (...) professor é professor não (...) Que é 

equivocada no nosso ponto de vista, por isso nós somos filiados a CUT. O 

Sinpro Campinas sempre foi ligado a Corrente Sindical Classista do PC do B, 

então na época em que eles estavam na CUT eles estavam na CUT, depois foram 

para CTB, foi para a CTB. Osasco e Santos eram sindical, Osasco era a 

companheira Maria José Favarão, uma época chegou a ser da CUT e depois 

ficou independente quando ela saiu do sindicato. E Santos é um sindicato 

tradicional que não tinha filiação nenhuma sindical com a estrutura oficial, mas 

era um sindicato que tinha mais relação e que tinha o maior volume de professor 

daqui do estado de São Paulo e negociar em conjunto possibilitava uma velha 

máxima do movimento sindical que a união faz a força. O peso específico, por 

exemplo, do Sinpro São Paulo é muito grande, São Paulo tem a maior base de 

professores da rede privada é no município de São Paulo. Então se somar São 

Paulo, Campinas, ABC, Osasco e Santos você tinha praticamente 80 % dos 

professores do estado de São Paulo da rede privada. Hoje em dia a FEPESP tem 

muito mais sindicatos. (TURRA, 2019, p. XXXVI) 
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O Sinpro-ABC participou dos congressos e encontros da CUT e também dos próprios 

congressos da sua categoria munidos de propostas que pudessem propiciar o debate e a sua 

possível aprovação que pudessem favorecer o conjunto da classe trabalhadora.   
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Capítulo 3: A formação histórica do Sindicato dos Professores do ABC (Sinpro-ABC)  

 

 

Neste capítulo trataremos de procurar compreender alguns aspectos do processo de 

formação histórica do Sindicato dos Professores do ABC (Sinpro-ABC) no período 

compreendido entre os anos de 1984-1990. É importante reafirmarmos que antes de se tornar um 

sindicato, a entidade em estudo passou pela etapa organizativa chamada de associação pré-

sindical em decorrência da legislação vigente da época. 

A associação organizativa constituída pelos professores dos estabelecimentos de ensino da 

região do grande ABCD recebeu o nome de Associação dos Professores do ABC (Apro-ABC). 

Sendo assim, consideramos importante sinalizar que politicamente a constituição histórica e a 

consolidação política do Sinpro-ABC se deram entre os anos de 1984-1990, anos esses que nos 

levaram a realizar um breve apanhado histórico anterior a sua formação, para clarificar a 

contextualização do período de sua fundação.  

O período que estamos estudando exigiu de nós o entendimento de três momentos 

socioeconômico e políticos brasileiros. O período de redemocratização do país, momento que 

antecede a criação da Apro-ABC e do Sinpro-ABC e que foi também um dos grandes 

incentivadores para a criação da Apro-ABC, justamente por se tratar de um momento de grandes 

mobilizações dos trabalhadores, por meio de suas organizações associativistas e sindicais, 

marcantes influenciados pelo chamado do Novo sindicalismo e pela entrada em cena dos 

movimentos sociais, sobretudo, na região do grande ABC paulista.  

Esses trabalhadores, além de lutar pelas suas reivindicações de interesses econômicos e 

profissionais, também combatiam pelas diretas já, pela redemocratização do Brasil e em defesa 

da cidadania e dos direitos sociais, como é o caso da defesa da escola pública para todos. 

Exigiu-nos também que tivéssemos uma breve compreensão do governo de José Sarney e 

do início do governo de Fernando Collor de Mello, pois o primeiro congresso do Sinpro-ABC, 

corte temporal de nossa pesquisa, 30 de dezembro de 1990 debateram amplamente as propostas 

de resoluções nos mais variados temas tendo como base, as medidas econômicas do governo 

Collor. 
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O sindicato dos trabalhadores da rede privada de ensino do ABC durante o seu processo 

de formação enfrentou junto com as demais categorias de trabalhadores os efeitos produzidos 

pelas políticas econômicas impetradas pelo neoliberalismo em sua fase nascente no Brasil.  

O que certamente não poupou as políticas educacionais brasileiras, com a intensificação 

do processo privatista do ensino. Concretamente isso foi à materialização das orientações das 

agências multilaterais na área da educação em consonância com as políticas de mercado. Essas 

orientações ao serem incrementadas por meio dos marcos legais no campo educacional 

produziram um aumento do ensino privado no Brasil e um considerável abandono por parte dos 

governos brasileiros com relação aos investimentos a educação pública em todos os níveis, o que 

já foi discutido em linhas anteriores. 

Com a ampliação desses estabelecimentos de ensino ampliavam-se também, o quadro de 

trabalhadores que enfrentavam duras condições de trabalho e salário frente a esses governos e ao 

patronato. 

Ao longo de suas subdivisões, o capítulo apresentará o processo de criação da entidade, 

desde a sua fase de associação pré-sindical até o recebimento pelo Ministério do Trabalho da sua 

carta sindical, oficializando-o como sindicato. Apresentaremos também no interior dos diferentes 

subitens suas ações políticas e sindicais até a ocasião do I Congresso do Sindicato dos 

Professores do ABC (Sinpro- ABC) em dezembro do ano de 1990. 

Para darmos conta de compreender o processo de formação histórica do Sinpro-ABC, e 

dentro disso, compreender as suas motivações, lutas, conquistas e contradições e principalmente 

o seu papel nas transformações políticas do país, lançamos mão de fontes orais caracterizadas 

como entrevista semiestruturada, realizadas com o professor José Carlos de Oliveira Costa, um 

dos fundadores e o primeiro presidente do Sinpro-ABC, e também com o professor Júlio Turra 

Filho, que na ocasião compôs o quadro da diretoria da entidade. Além das entrevistas realizadas 

recorremos aos documentos disponibilizados pelo arquivo do sindicato, boletins, revistas, 

folhetos, caderno de teses do primeiro congresso, fotografias e estatutos o que caracterizamos 

como fontes primárias, constituem o acervo documental e que são de fundamental importância 

para o tipo de pesquisa que realizamos. 

Analisamos esses documentos e procuramos compreender o processo histórico do Sinpro-

ABC, e dentro disso procuramos descrever e analisar quais e como eram suas intervenções em 

âmbito e pauta local, ou seja, na região do grande ABC.  
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Além das reivindicações econômicas também procuramos identificar se o Sinpro-ABC 

contribuiu para as transformações políticas nacionais brasileiras e de que maneira, caso essa 

contribuição, realmente, tenha se concretizado. 

 

 

3.1: Do movimento de oposição Quadro Negro a Associação dos Professores do ABC (Apro-

ABC). 

 

 Antes de iniciarmos esses escritos sobre os primeiros passos da Apro-ABC, enquanto 

entidades pioneiras, da representatividade dos professores da região do grande ABCD, deverão 

ser apresentadas algumas das motivações e alguns fatos que levaram a criação da Associação. 

Primeiro, é importante esclarecer que os professores que atuavam da rede privada de ensino 

daquela região não tinham um sindicato que representasse a categoria junto aos órgãos oficiais e 

também as unidades escolares em casos de negociações dos seus direitos trabalhistas, 

considerando que o país vivia em uma crise econômica e política que mobilizava significativo 

número de trabalhadores brasileiros em torno de seus direitos e também pelas liberdades 

democráticas. 

A superação dos problemas organizativos enfrentados pela Apro exigiu dos seus artífices 

um constante trabalho de convencimento da categoria sobre a importância da filiação sindical. 

Seria necessário construir, no debate com os professores, uma compreensão hegemônica do papel 

que a organização gremial poderia ter na defesa dos interesses corporativos da categoria. 

A Apro procurou se forjar, então, nos idos de 1984, argumentando junto ao professorado, 

 

POR QUE A ASSOCIAÇÃO? 

 

Colegas, no último dia 12 de maio, professores de 20 escolas dos 7 municípios 

de nossa região, reuniram-se em Assembleia na Câmara Municipal de Santo 

André e decidiram fundar a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

PROFESSORES DO GRANDE ABC. 

Os professores da Rede Particular de uma das regiões mais importantes 

do Estado, que enfrentam no seu cotidiano uma progressiva deterioração de suas 

condições de trabalho e de seus salários, não contavam, até então, com nenhum 

instrumento que possibilitasse a UNIÃO de nossos esforços para a DEFESA DE 

NOSSOS DIREITOS, para a VALORIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO, para a conquista de MELHORES CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E SALÁRIO, para a conquista de efetiva ESTABILIDADE NO 

EMPREGO. 
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A Associação Profissional nasce com compromisso de reunir as condições para 

que possamos ter um SINDICATO DE PROFESSORES no grande ABC. 

Atualmente, na ausência de um Sindicato da categoria na região, somos – 

professores de 1º e 2º graus, de escolas técnicas, de línguas e de nível superior- 

representados no terreno sindical pela Federação dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (FTEESP), que pela sua 

própria estrutura – abarcando mais de 400 municípios e com uma direção eleita 

pelos presidentes dos sindicatos existentes – não tem condições para organizar o 

magistério da região ao redor de suas reivindicações. 

A primeira diretoria eleita na Assembleia de fundação de nossa Associação está 

consciente das dificuldades que encontrará até a obtenção da carta sindical. 

(ANEXOS, p. CXXV) 

 
  

Preconizando uma estrutura democrática e com a presença de representantes de base em 

sua estrutura organizativa, a Apro surgia não apenas se colocando na linha de frente ao 

enfrentamento aos planos econômicos dos governos militares, mas também contribuindo para que 

os professores pudessem conhecer os seus direitos laborais: 

 

CONHEÇA OS NOSSOS DIREITOS: 

 

O mês de março tem enorme importância para nós professores. O Seu primeiro 

dia marca o início da vigência da Convenção Coletiva do Trabalho. 

Assinada entre os representantes dos proprietários de escolas e os representantes 

dos empregados, a Convenção decide sobre inúmeros itens que afetam nossa 

vida profissional. Suas cláusulas, acordadas entre as partes e oficializadas pela 

Delegacia Regional do Trabalho tem, durante o período de um ano, peso de lei. 

Nem sempre o professor tem conhecimento do que foi decidido, dos 

direitos que tem assegurado pela convenção. Das cláusulas estabelecidas para o 

período de 01 -03- 84 a 28- 02- 85 “O Professor” destaca nesta edição algumas 

de inegável importância. Neste ano foram assinadas duas Convenções Coletivas, 

uma para o ensino superior e outra para as demais escolas. 

PARA O ENSINO SUPERIOR 

É estabelecido que os PROFESSORES farão jus a um ABONO de trinta por 

cento sobre o salário de março. Tal abono deverá ser pago no máximo até 

agosto.Por exemplo: um professor que passou a ganhar em 1º de março Cr$ 

400.000,00 deverá ganhar um acréscimo de Cr$ 120.000,00. Este acréscimo será 

dado em apenas um mês (até agosto) e o cálculo salarial de setembro não 

incluirá este abono. 

 

PARA AS DEMAIS ESCOLAS 

Abaixo estão transcritas cláusulas com a numeração da própria Convenção: 

“10) Será efetuado o pagamento de “janelas” do horário de aulas, uma 

vez resultantes ditas “janelas” de alteração posterior à fixação de horário no 

início do período letivo, permanecendo, durante as mesmas, os funcionários 

mencionados, à disposição da “ESCOLA”, para o desenvolvimento de 
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atividades do magistério, excetuados os casos especiais quando houver prévio 

entendimento, por escrito, entre as partes.” (ANEXOS, p. CXXVI) 

 

Não nos parece haver qualquer dúvida de que pelo teor desse documento e pela pauta de 

reivindicações que apresenta de que somente a organização e a participação efetiva da categoria 

poderiam garantir as questões básicas da defesa dos salários, do emprego das cláusulas sociais 

que estavam sendo ameaçadas e sinalizavam que novos projetos educacionais privatistas estavam 

em curso na sociedade brasileira. 

Mas supostamente essa ação deveria ser assumida pela Federação dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (FTEESP). No entanto essa entidade recebia 

fortes críticas da categoria de professores por desempenhar um papel puramente burocrático e 

não contribuir significativamente nas negociações concernentes as problemáticas de cunho 

educacionais e trabalhistas dos professores da região do grande ABCD.  

Segundo pôde ser apurado em um dos documentos disponibilizados pelo Sinpro-ABC, 

precisamente, aquele que tinha como título “ALGUMAS RESPOSTAS” e pelo qual se podia 

ficar sabendo que os 

 [...] professores da particular do ABCDMR não tem sindicato, somos 

‘representados pela Federação dos Trabalhadores em estabelecimento de ensino 

que não dá satisfação da aplicação do Imposto Sindical, que não está interessada 

em convocar a categoria para discutir o reajuste salarial e muito menos em que a 

categoria tenha um sindicato forte. (ANEXOS, 1983, p. CXXVII)   
 

Processo esse confirmado por meio das palavras do professor José Carlos, fundador e 

primeiro presidente da entidade, isso,  

 

[...] porque a Federação que representava o ABC era o grande problema para a 

gente. Porque os caras tiravam daqui um imposto sindical e duas taxas de 5% 

cada um e então o cara cobrava aqui, 5 mais 5, 10, mais o imposto sindical que é 

um dia, que na prática é 3,3%, então essa federação levava aqui da base 

13,333% dos ganhos dos professores e não retornava nada, nada. Essa foi uma 

situação, a segunda situação foi quando na medida em que ganhou a carta 

sindical, a gente foi na Federação e exigiu que eles... o dinheiro que eles 

receberam em (19)86(...), assim, a carta veio 13 de março. (COSTA, 2018, 

ANEXOS, p. XVII)  

 

Naquele momento histórico e com os ataques frequentes impostos pela política econômica 

do governo aos trabalhadores, a representação da Federação não mudaria nenhuma condição da 

categoria de professores da rede particular da região do grande ABCD. Não existiam movimentos 
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de mobilizações chamados pela Federação, e principalmente dispositivos locais que dessem conta 

de dialogar com os donos das escolas com relação às condições de trabalho e, sobretudo salariais. 

 Paralelamente a esses acontecimentos, os professores que estavam envolvidos 

diretamente nesses processos laborais enfrentando os baixos salários oferecidos pelos donos das 

escolas, as péssimas condições de trabalho nas unidades escolares, também estavam inseridos em 

outros processos organizativos. Processos esses que em certa medida contribuíam para um 

possível avanço nas questões organizativas da região foi o caso da “movimentação de oposição 

quadro negro”, que segundo José Carlos foi uma organização de cunho estadual e com atuação no 

interior do Sinpro-SP, mas que tinha ressonância na região do ABCD por conta das relações 

políticas estabelecidas entre os professores. 

 

O quadro negro era um movimento de oposição ao pelego do Sinpro São Paulo, 

que era o Leopoldino, que era o pelego do Sinpro São Paulo. E aí começou uma 

movimentação, porque ele estava há, 20, 30 anos no sindicato (...) Começou uma 

movimentação. Essa oposição, o quadro negro rachou, um pedaço dela fez 

entrismo, juntou com o pelego, entrou e derrubou o pelego quatro anos depois. O 

outro pessoal, que formou o quadro negro, lançou o Heródoto, na chapa de 

oposição contra o pelego e perdemos. 

Aí o quadro negro deu essa ‘esboroada’ e a gente ficou sem nenhuma alternativa 

aqui na região do ABC. Aqui na região do ABC, antes era uma coisa só, 

engraçado, era uma coisa só, a gente fazia reuniões em bares aqui com a 

oposição quadro negro que era contra o Sinpro São Paulo. Mas era um frentão 

único, era uma coisa só. Na medida que perdeu essa movimentação, a gente 

acabou começando a articular um movimento aqui para dentro. 

Reorganizando, aí o quadro negro foi uma movimentação de professores que de 

alguma maneira vai formar chapa, perder a eleição, a gente vai ficar espalhado 

aqui no ABC, a gente vai ficar sem nada [...] (COSTA, 2018, Anexos, p. IV) 
 

Após o esfacelamento da oposição quadro negro, foi de fato necessário a criação de uma 

entidade que fosse um ponto de apoio para a categoria de professores do ABCD e que pudesse 

levar adiante um combate em defesa dos direitos e somado a isso a defesa dos direitos 

democráticos.  

Na entrevista que nos foi concedida, o professor José Carlos de Oliveira Costa nos disse 

que em períodos anteriores houve tentativas de formar associações pré-sindicais dos professores 

na região, mas que não vingaram. A primeira tentativa se deu por volta dos anos de 1960 e, a 

segunda, em meados dos anos de 1982, conforme as palavras do professor José Carlos, em 

entrevista que nos foi concedida:  
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Aqui na região. Teve uma iniciativa de direita que não vingou. O pessoal 

conservador, que até depois ficaram simpáticos a nossa iniciativa de sindicato. 

É difícil eu dar uma referência. Era um pessoal mais conservador, mas não 

vingou. Aí veio uma outra iniciativa, de um pessoal mais progressista. Um 

pessoal ligado ao Santa Inês, ao Singular, o Santa Inês naquela época era uma 

potência, como o objetivo.  

Essa segunda, assim, (...) como o Sinpro começou em 84, isso foi em 82, por aí, 

e não vingou, não deu certo. Uma parte dessas pessoas a gente aproveitou no 

Sinpro, vieram para a assembleia e entraram no Sinpro, que na verdade era 

Apro-ABC. Então uma parte desse agrupamento veio (...) (COSTA, 2018, 

ANEXOS, p.V) 
 

Após se reconhecerem sem nenhuma referência representativa e não tendo mais “O 

Movimento de Oposição Quadro Negro” como ponto de apoio político aos professores da região 

do grande ABCD, logo houve a necessidade de uma articulação para constituir uma entidade que 

de fato se somasse junto às outras entidades classistas e movimentos sociais pelas lutas mais 

amplas da sociedade, como também para organizar e fortalecer a categoria em torno de suas 

reivindicações laborais imediatas. 

 

3.2: O movimento embrionário  

 

Ao nos debruçarmos sobre os documentos disponibilizados pelos arquivos do Sinpro-

ABC se pôde verificar que antes de se constituir como o sindicato da base da categoria dos 

trabalhadores da rede privada da região do ABCD, a entidade passou por uma etapa anterior, a de 

associação. 

Naquele período a legislação vigente não permitia que os trabalhadores criassem um 

sindicato antes de passar por um ritual, de fato, existia um rito legal para se puder ter o direito a 

outorga da Carta sindical. 

No caso dos trabalhadores das empresas privadas seria necessária que, primeiramente, 

fosse criada uma associação pré-sindical e posteriormente essa associação receberia a sua carta 

sindical.  E foi dessa maneira que os professores da rede privada de ensino da região do grande 

ABCD se organizaram. A entidade viveu enquanto associação pré-sindical por um período de 

aproximadamente dois anos, conforme demonstrado por José Carlos de Oliveira Costa,  
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[...] era proibido na rede pública ter sindicato, só que podia ter associação. Na rede 

privada, qualquer sindicato começa com uma associação pré-sindical. 

A legislação prevê uma associação pré-sindical. Ela pode até articular um 

sindicato, mas estatutariamente ela vai ter caráter pré-sindical. Então você vai 

para uma associação pré-sindical e essa associação vai pedir (...) vai fazer o 

pedido de transformação em sindicato. 

Era um rito legal que você cumpria. 

Quando nós começamos, nós consultamos várias pessoas para nos ajudar. Teve 

muita gente ajudando e dando palpite e mostrando como começava. Eu sei que a 

associação pré-sindical foi o jeito certo que disseram para nós. 

“Se vocês quiserem chegar no sindicato, o jeito certo é esse, pela associação pré-

sindical.” 

Porque é o seguinte, o estatuto não era a gente que escolhia, o estatuto estava na 

CLT, era o estatuto pronto, o estatuto do patrão. 

[...] tudo era regrado fora, não tinha (...) Foi pós 88 que deu autonomia sindical 

etc e tal. Antes não, antes era tudo no Ministério do Trabalho. (COSTA,, 2018, 

ANEXOS, p. VII) 
 

É possível afirmar que a existência da Apro-ABC, foi naquele período para os 

trabalhadores da educação necessária para os avanços das condições de trabalho da categoria de 

professores da rede privada de ensino e que exerceu um papel de importante contribuição para os 

debates e ações de cunho educacional e nacional. 

Segundo pudemos averiguar muitas inquietações rondavam os professores dos 

estabelecimentos de ensino privado da região do ABCD, sobre suas formas de representações, 

inclusive, gerando, entre eles, “ALGUMAS PERGUNTAS”:  

 

Algumas perguntas: 1º Quem negocia nosso aumento? 2º Existe sindicato de 

professores da rede particular do ABC? 3º Quem nos representa? 4º Porque não 

somos chamados para o dissídio da categoria? 5º Para onde vai o imposto 

Sindical que nos é descontado anualmente? 6º Somos trabalhadores? 7º Nos 

sentimos como talº 8º Vamos participar da greve geral de 25 de outubro contra o 

2045? (ANEXO, 1983, p. CXXVII) 

 

Por meio dessas indagações encontradas nos primeiros boletins do movimento 

embrionário, verificamos que a categoria dos professores da rede privada de ensino do ABCD 

necessitava de uma direção organizada para colocar em curso as suas reivindicações em um 

momento histórico importantíssimo.  

A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino  que negociava e decidia 

as reivindicações da categoria, não levavam uma devolutiva do que havia sido discutido ou não 

com relação às reivindicações do professorado da região do grande ABCD. 
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Ao mesmo tempo as tensões entre os trabalhadores e os patrões nas unidades escolares 

intensificavam em decorrência da política econômica que estava em curso no país. Diante disso 

os professores que estavam organizando os trâmites legais para oficializar uma associação na 

região fizeram um chamado para a realização de uma assembleia da categoria para o dia 12 de 

maio.  

A reunião contou com a representação de professores de mais de 20 escolas dos 7 

municípios que congregam a região. Ali foi deliberado pela categoria que fosse criada a 

Associação dos Professores do ABC (Apro-ABC).   

Pelo que consta nos documentos da Associação, ao final da assembleia a categoria já tinha 

uma comissão provisória da entidade. Nasceu, assim, a primeira ação legal da Apro-ABC para 

somar junto a outros sindicatos e movimentos sociais contra a política econômica do governo 

vigente e, sobretudo pelos seus direitos trabalhistas e educacionais. 

É importante destacar que desde o início do movimento embrionário, já havia uma 

enorme preocupação com o processo de filiação da categoria. 

O estímulo à filiação á entidade estava presente desde os primeiros boletins produzidos 

pelos seus artífices. Ao analisar os documentos da entidade sobre essa importância 

compreendemos que a filiação significava algo para além do número de pessoas e sim uma 

possibilidade de organizar e formar pessoas em torno de um conjunto de reivindicações, 

sobretudo de cunho salarial. Esse importante gesto político se intensificou durante todo o 

processo de formação da entidade (Apro-ABC), até na ocasião de sua consolidação enquanto 

sindicato (Sinpro-ABC), conforme nos relatou o professor José Carlos de Oliveira Costa, 

 

Na Apro não tinha marca. Para você ter uma ideia, a primeira campanha com 

marca que a gente cria é campanha do ‘1000 novos sócios’. 

Isso é uma marca. Era uma marca e tinha uma abordagem específica. A gente 

tinha 10, 15 filiadores que eram para ajudar a diretoria. O cara que pensou a 

campanha era um cara que depois foi diretor nosso em algum momento, não sei 

se antes ou depois, o Otalício que era jornalista. Ele fez assessoria, a propaganda 

tinha (...). A gente entrava na sala com os sindicalizadores, tinha maçã, distribuía 

maçã, tinha uma abordagem extremamente professoral. A maçã representando 

aquele (...). Aquela coisa que aproxima o estudante do professor, no caso era a 

gente se aproximando do professor e o professor do sindicato. Então a maçã 

tinha essa conexão. Agora, antes disso era tudo um empenho, era chamar, 

conversar, conversar, visitar escolas, filiar (...). Trazia ficha, então (...). Quando 

eu falei para você que (19)86 quando saiu à carta a gente já tinha de 400 a 600 

sócios. Mas se você me perguntar se eles eram pagantes? Não! Porque não tinha 

estrutura nenhuma. Ser pagante foi uma coisa que veio bem depois, foi bem 
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depois. A gente, eu acho ainda viveu com o imposto sindical. Com o dinheiro do 

imposto sindical a gente comprou computador, e aí a gente foi começando a 

criar uma forma de cobrança da mensalidade. Mas ela demorou bastante para se 

implantar. (COSTA, 2018, Anexos, p. XVI) 

 

No entanto, a contribuição sindical por meio da filiação só veio a ocorrer tardiamente, 

anos após o recebimento da carta sindical conforme constam nos e relatos a seguir, 

 

A questão financeira se resolveu a partir de (19)87. Em (19)86 a gente virou, 

(19)87 começamos a receber o imposto sindical. 

A gente era contra, mas aí quando começou a cair o imposto sindical a gente 

começou a usar. A gente passou, com o tempo, a estruturar a cobrança, mas 

demorou mais um tempo. (COSTA, 2018, ANEXOS, p. XII) 

 

Ao longo dessa tese temos, reiteradamente, apontando e defendido a perspectiva de que é 

impossível pensar e entender o vicejar e a consolidação da democracia no Brasil sem a presença e 

a participação organizada da classe trabalhadora na edificação desse difícil propósito político e 

social. Evidentemente, numa sociedade de classes, existem aqueles que se opõem e procuram 

inibir essa presença nos desígnios econômicos, políticos e sociais do país, criando toda sorte de 

dificuldades, inclusive, no que diz respeito a necessária arrecadação financeira capaz de tornar 

possível e garantir o cumprimento dessa legitima aspiração.    

  

3.3: A solidariedade como base de sustentação da Apro-ABC 

 

O processo de formação inicial da Apro-ABC se deu e se concretizou por ações de 

solidariedade de outras entidades de classes e movimentos sociais, que desde ações elementares 

como a “rodagem” de materiais impressos como boletins, folhetos e outros dessa natureza até a 

sede da Associação foram produtos de ações de solidariedade desempenhadas por essas entidades 

de classes, conforme demonstrado a seguir, 

 

O sindicato começou a gente vai ter não o apoio, eu prefiro chamar de 

solidariedade. Era uma coisa completamente diferente. Por exemplo, quando eu 

precisava rodar um boletim eu compunha no sindicato dos metalúrgicos, as 

vezes rodava nas Office-sets que trabalhavam para o PT. As vezes dentro do PT. 

O PT tinha uma Office-set. A gente é do tempo que a gente imprimia o material, 

a gente operava a Office-set. Então, você ia lá e operava o mimeógrafo a tinta, 
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uma coisa que não é do seu tempo. É um mimeógrafo que você batia na telinha, 

marcava, furava a telinha (...). Tem o de álcool também, mas esse tinha uma 

tinta que tinha (…) tinham muitos jeitos dele fazer. 

Então a gente tinha dentro do PT, tinha nos metalúrgicos de Santo André, 

principalmente, porque era do lado. A sede era do lado! E na medida que o 

tempo foi passando, teve o fundo de greve, que depois foi se formando. O fundo 

de greve também ajudou a gente em vários momentos. Eu lembro uma vez, o 

Julio Turra conversando com o Japonês, esqueci o nome dele, o japonês que 

hoje é do instituto Lula (...) O Julio negociou lá para rodar, ele rodou de graça, 

então a gente tem vários materiais rodados (...) 

Na medida em que o sindicato foi se formando, tinha muita solidariedade, a 

gente conseguia rodar aqui e acolá. As metalúrgicas também rodavam coisas 

para mim. Além de disponibilizar a estrutura, o espaço da imprensa que eles 

tinham, eles tinham uma sala enorme de imprensa, com mesa de composição, 

tinha um menino que fazia desenho como o Israel faz aqui. Então tinha (...) 

Tinha uma estrutura, eu usava aquilo também. E quando a gráfica estava 

liberada, quando a Office-set deles estava liberada eles faziam coisas para gente. 

Então tinha muita solidariedade. Os químicos também. É porque nesse período, 

os sindicatos mais atuantes eram naturalmente os mesmos, os metalúrgicos. 

(COSTA, 2018, ANEXOS, p. XI) 
 

Percebe-se que essa solidariedade entre as entidades se deu pelas relações que os artífices 

da Apro-ABC estabeleciam com esses sindicatos por estarem nos processos de luta contra a 

ditadura militar e também na construção de outros aparatos políticos, como no caso do Partido 

dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos trabalhadores (CUT), que tornavam factível o 

exercício da solidariedade entre os trabalhadores, do campo e da cidade, naqueles tumultuados 

dias. 

  

Há, pois, nessa solidariedade entre trabalhadores do ensino e trabalhadores da 

produção, uma identidade de luta, contra as formas de exploração. Não está 

clara, ainda, a percepção de que é nessa escola, que explora o trabalhador do 

ensino, que se legitima também a exploração do trabalho na produção, através da 

separação entre trabalho manual e intelectual, e da tentativa de expropriação do 

saber operário e do controle da ciência. Com a luta de uns e de outros, que se vai 

travando pela conquista do poder operário sobre o processo de organização do 

trabalho, a escola aparecerá como um dos elementos centrais. É nela que se 

alimentam as velhas concepções burguesas da profissão, das qualificações, da 

ciência, da nobreza e superioridade do trabalho intelectual sobre o manual, e a 

consequente aproximação do saber e suas potencialidades intelectuais no 

processo moderno técnico-científico da produção. Lutar contra a organização do 

trabalho implica lutar contra a escola burguesa. Esse sentido dá identidade e 

solidariedade entre trabalhadores do ensino e trabalhadores da produção. 

(ARROYO, 1979, p.16) 
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No campo educacional a Apro-ABC tinha o total apoio da APEOESP (Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), em seu início, entidade que cedeu o 

espaço físico para a jovem entidade conforme descrito em entrevista abaixo,  

 

A sede, a gente usava a sede da APEOESP. A APEOESP sedia a subsede dela. 

Então, a gente nunca pagou aluguel de sede. Era uma coisa boa.Muita 

solidariedade. A APEOESP tinha salão com uma sala lá e a gente fez um 

cubículo, um outro boxe para a gente. E depois fizemos um outro boxe para a 

CUT. (COSTA, 2018, ANEXOS, p. XI) 

 

Pelo que apuramos, na continuidade do processo de luta, essa relação de solidariedade só 

foi se desenvolvendo e numa via de mão dupla, conforme nos esclarece um dos participantes 

daquelas jornadas:  

 

Mas não era campanha salarial, porque obviamente os patrões eram diferentes, 

mas era solidariedade com os companheiros da rede pública que estavam em 

greve. Eles eram muito mais grevistas do que nós, fazer greve na rede privada 

era muito difícil [...] (TURRA, 2019, ANEXOS, p. XXXIV) 

 

Na realidade, o que se pode compreender, pelo exame da prática do Sinpro-ABC, é que os 

atos ou relações de solidariedades estavam sendo construídos pelo conjunto do movimento 

sindical e pelas formas de organização e representação da classe trabalhadora, 

 

Pelo menos nessa época (19)80, (19)90 nas origens, ao contrário, nós fazíamos 

muito trabalho junto com os outros sindicatos, motorista, metalúrgico e 

professor. Fazíamos panfletagens comuns pela defesa das conquistas do 

conjunto dos trabalhadores. Tem aqui no nosso site, uma faixa grande: ‘Fora 

Collor!’ Eleições Gerais Já! Sinpro-ABC. Então a gente participava da vida 

política do país, como a maioria dos sindicatos pelo menos na região do ABC 

também o fazia. (TURRA, 2019, ANEXOS, p. XXXVII) 

 

3.4: Reivindicações e conquistas da Apro e do Sinpro-ABC (1984-1990) 

  

Por meio da fala do professor José Carlos de Oliveira Costa e outros artífices que 

estiveram à frente do movimento embrionário, compreenderam que o período político em que o 

Sinpro-ABC se forjava exigia de seus idealizadores uma articulação das lutas que se produziam 

por ocasião das medidas do governo vigente. A entidade em estudo, ao que nos parece tinha 
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clareza da gravidade política e econômica em que o país atravessava e tinham compromissos com 

a sua transformação.  

A Apro-ABC colava as suas reivindicações específicas e corporativas aos problemas mais 

amplos da sociedade brasileira, conforme relatado pelo professor José Carlos de Oliveira Costa 

nas linhas abaixo, e também verificado no boletim do mês de março 1985. 

 

O SINPRO-ABC foi fundado nesse período de lutas pela democracia e contra a 

usurpação imposta pelos patrões aos docentes e demais trabalhadores e 

trabalhadoras. Nosso sindicato é um filho da luta democrática. (Revista O 

Professor, 2016, p. 03). 

 

Segundo a professora Terezinha Aparecida Sávio, hoje aposentada, mas, filiada ao 

sindicato desde as suas origens, de forma significativa,  

 

[...] a fundação do SINPRO valorizou a categoria e fez com que cada docente 

fosse reconhecido pelo seu trabalho e por isso deveria ser bem remunerado. [...] 

o Sindicato dos Professores do ABC é bastante atuante, não somente nas 

questões referentes à categoria, mas também quanto a situação política do País, 

sempre defendendo a democracia e os avanços da classe trabalhadora.  (Revista 

O Professor, 2016, p.37) 

 

 Sobre essa nem sempre factível combinação das reivindicações, específicas e gerais, 

o professor Júlio Turra, opinou que toda “a luta contra o fim da ditadura militar predispôs os 

professores na fundação do sindicato e a principal motivação foi conquistar melhores condições de 

trabalho e garantir direitos.” (Revista O Professor, 2016, p. 31) 

Chamando a atenção da categoria para a importância da sua organização política no 

processo de mudanças do país. Percebia-se por meio dos escritos dos boletins que o sindicato 

tinha essa preocupação de recorte classista, conforme foi relatado, respectivamente, pelos 

professores José Carlos, Edélcio Plenas Gomes e Maria José Grisaro nas páginas da revista O 

Professor: 

 

Desde a sua fundação, o SINPRO ABC atuou efetivamente junto aos 

movimentos sociais e na organização política dos docentes. (Revista O 

Professor, p.32) 

 

O sindicato estava integrado ao movimento geral dos trabalhadores. Foi o 

primeiro Sindicato de Professores filiado a CUT e no campo político, os 

dirigentes participavam dos anos iniciais de formação do Partido dos 

trabalhadores. (Revista O Professor, 2016, p.32) 
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Em todo um contexto de gritos por liberdade, passeatas, comícios, constituinte, 

Constituição, eleições diretas e a legitimação democrática, pela qual o Brasil 

passou, o SINPRO ABC esteve ao nosso lado, seja de modo ativo presente nas 

manifestações, seja como orientador de nossos direitos. Ao contrário do que 

imagina, o papel do Sindicato não era, e não é, tão somente o de lutar pelos 

nossos direitos salariais, mas também de ser uma instituição responsável pela 

formação de um profissional consciente de seus direitos e atuante no processo 

democrático. (Revista O Professor, 2016, p.42) 

 

A entidade atuava em inúmeras frentes de intervenções, como nas mobilizações de âmbito 

nacional, como na construção e participação da greve geral do dia 20 de agosto de 1987. Essa 

greve teve uma adesão de 50% das escolas do ABC:  

 

O Sinpro-ABC sabe que não será possível resolver os problemas dos professores 

por fora dessa situação geral de crise social, política e econômica. Apostamos na 

ação unitária, junto à outros Sindicatos, junto à CUT, com os anseios dos 

trabalhadores, para mudar esse quadro. No próximo período devemos nos 

integrar às lutas comuns – inclusive trabalhando com os abaixo-assinados 

dirigidos à Constituinte, as ‘iniciativas populares’ 

- pelos Direitos dos Trabalhadores de defesa da Educação e por Diretas já. 

É evidente que só os abaixo-assinados em si nada resolverão. O fundamental é 

ampliar a organização dos professores, em comissões por escola, no Sindicato, 

no bairro ao lado da comunidade. 

No movimento sindical já se discute a necessidade de preparar uma greve geral 

que mostre a nível nacional a insatisfação reinante entre a imensa maioria da 

população e exija uma saída de acordo com seus interesses. 

Nós professores seremos chamados a participar deste movimento. Enquanto 

educadores e cidadãos temos a importante responsabilidade, pelo contato diário 

que temos com nossos alunos, não ficarmos omissos enquanto o país caminha 

para o desastre. O Sinpro – ABC organizará atividades junto a categoria (visitas 

às escolas, abaixo-assinados, assembleias, participação em Congressos) visando 

desenvolver esta discussão e ampliar nosso grau de organização para interferir 

na situação visando preservar os interesses do magistério.  

(ANEXO, 1987, p.CXII) 

 

Além de mobilizações de cunho mais amplo a entidade também se empenhava na 

construção de uma categoria forte e politizada.  

Para a categoria que tinha praticamente seus direitos dirimidos,  

 

Você imagina, a associação começando, era o direito mais chão da categoria, 

tudo o que a gente tem, de alguma maneira era bandeira. Se você me perguntar, 

qual bandeira com nome de bandeira, eu não me lembro. Não tenho a menor 

ideia. Eu lembro que tiveram campanhas que a gente tinha um bóton, um 

adesivo, que também foi rodado na faixa, que era 94% de reajuste, era a nossa 

campanha salarial. Você consegue imaginar 94% de reajuste¿ Você já viu 

alguma inflação deste tamanho, não né¿ 
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A gente tinha noventa e poucos por cento, era um índice normal da gente 

carregar no peito. A inflação era alta e a gente pedia aquele índice lá que era a 

inflação e mais algum trocado, mais um aumento real que eu não me lembro o 

quanto. (COSTA, 2018, ANEXOS, p.XIV) 

 

O índice inflacionário altíssimo não dava tréguas aos trabalhadores, somado a isso, 

existiam outras reivindicações de ordem local, nomeadamente educacional. Era preciso articular a 

base da categoria para o alcance das conquistas elementares aos trabalhadores da educação da 

rede privada de ensino do grande ABCD, como mostram a seguir, no boletim que trazia, em 

letras garrafais, as “NOSSAS REIVINDICAÇÕES”: 

 

- 100% sobre os salários de fev-87 e incorporação do gatilho e antecipações 

salariais, isto é, 140% sobre os salários de dezembro. 

- Piso Salarial 

1º e 2º graus: Cz$ 68,48 (5% do s.m) 

3º grau: Cz$ 109,44 (8% do s.m.)  

- 30% de hora – atividade pela preparação de aulas, correção de provas e 

exercícios. 

- Limitação do número de alunos por classe 

- 20% de adicional noturno a partir das 19 horas. 

- estabilidade no emprego (ANEXOS, 1987, p.LIII) 

 

No mesmo documento também era mencionado a “CONTRA-PROPOSTAS 

PATRONAL”, assim descrita:  

 

- No 1º e 2º graus de 66% a 82% e no  

3º grau de 91% a 100%, sobre o mês de março de 86, anulando assim, todos 

aumentos reais conseguidos nesse último período. Em muitas escolas significará 

0% de aumento. 

- nada 

- nada 

- nada 

- nada 

- nada (ANEXO, 1987, p.LIII)  
 

Para o sindicato o posicionamento patronal era de “pura” intransigência, coisa que o 

sindicato era totalmente contrário, pois defendia a valorização da educação, melhor salário, 

melhor ensino, 100% já ou paralisação. 

 

ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO RESÍDUO (18,4%) E REPOSIÇÃO 

DA PERDA SALARIAL DE JUNHO (27%)  

QUEREMOS 50% DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL IMEDIATA (ANEXOS, 

1987, p. LXI) 
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Parece-nos que as primeiras reivindicações da categoria foram os 30% de hora atividade; 

o plano cruzado, com o congelamento dos salários.  A realidade das escolas particulares na época 

era decadente, grande parte do trabalho dos professores era exercida gratuitamente. O Sinpro – 

ABC entendia que era chegada a hora de combater pela “Hora-Atividade” 

O sindicato elaborou uma ficha uma ficha de levantamento para todos os professores da 

pré-escola até o 3º grau, para verificar o trabalho não pago ao professor. Mas a defesa da escola 

pública era uma bandeira central da entidade conforme demonstra o professor José Carlos de 

Oliveira Costa, 

 

[...] na época era o seguinte, a gente saiu da luta contra a ditadura militar, então 

quer dizer, qual era toda a lógica? A defesa do ensino público, laico, gratuito 

para todos em todos os níveis. Essa é a defesa. Isso sempre foi claro para gente. 

Mas aí se alguém perguntar, “é contraditório vocês defenderem o ensino 

público”. Não é contraditório! Nós somos um sindicato que está aqui para 

defender o professor da rede privada (...) 

Que é um trabalhador e é explorado.  Então é um cara que está aqui gerando 

lucro para alguém. O sindicato está aqui para cumprir esse papel. Agora, é um 

sindicato que temo pé na história. É um sindicato que defende essa bandeira, que 

é a bandeira do movimento como um todo. A gente sempre foi muito pacífico. 

Nós defendemos o ensino público, gratuito para todos do Brasil. Laico etc e tal e 

se alguém estranhar esse negócio que vocês (...) como se explica¿ Explica! 

Simples! 

A gente participou de vários eventos (...) Iniciativas, a gente não vê contradição 

nisso. Do mesmo modo, a gente, por exemplo, a gente foi amparado por uma 

entidade do ensino público, a gente usava a sede da APEOESP. A gente só tem 

argumentos favoráveis. É uma contradição aparente, se a pessoa olhar isso 

utopicamente. Se ela olha o sindicato com um todo. A gente não é um sindicato 

que está só para fazer a luta sindical.  Gente é um sindicato classista que tem a 

mudança da sociedade como estratégia, entendeu¿ Então tudo o que está ligado 

como sua estratégia, justifica. A defesa da democracia, a defesa da educação 

pública enfim, faz parte dessa luta mais ampla por uma sociedade (...) (COSTA, 

2018, ANEXOS, p.XXX) 

No que se refere ao aspecto educacional presente na luta sindical, um dos nossos 

entrevistados foi taxativo:  

 

As questões educacionais a gente discutia todas. Nossa primeira camiseta 

política do Sinpro foi: ‘Educar é um ato político. Do Paulo Freire.  

Bandeiras educacionais de alguma maneira (...) a gente tinha um sindicato que 

defende a educação pública. É um sindicato que a bandeira central dele é a 

defesa do ensino público. E para quem fala que isso é uma contradição, a 

explicação é que é a defesa dos trabalhadores da escola. A gente defende a 

educação (...) O ensino público e deixa isso bem claro, isso sempre foi central no 

nosso estatuto e etc. Isso daí articulou sempre bem a gente, nunca foi um 
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problema. Nunca ninguém entrou aqui criticando achando que a gente não tinha 

que defender o ensino público entendeu? (COSTA, 2018, ANEXOS, p.XIV) 
 

A concepção de que os sindicatos dos professores devem lutar não apenas na defesa dos 

interesses específicos das categorias que representam, mas se somarem pela transformação 

profunda do sistema educacional e a permanente defesa do ensino público e gratuito para o 

conjunto da sociedade brasileira, sempre estiveram no horizonte político dos dirigentes do 

Sinpro-ABC:  

 

Sempre! Ensino público e gratuito para todos! Sempre fizemos questão de 

levantar essa bandeira. E ao mesmo tempo a gente justificava (...) Então porque 

vocês (...) Uê! Porque tal como qualquer assalariado precisa ser defendido, o 

professor da rede privada precisa ser defendido também, agora nosso objetivo de 

ensino não é como é que se diz eternizar a educação privada, a educação como 

empresa, a educação como negócio. Nosso objetivo é ter ensino público e 

gratuito para todos. (TURRA, 2019, ANEXOS, p. XXXIV) 

 

Na concepção de Júlio Turra era importante ter a clareza dos reais interesses da classe 

trabalhadora e os da burguesia, para intervir no interior da categoria baseado numa linha política 

construída como um instrumento de luta coletiva e ponto de apoio político para a classe 

trabalhadora no combate a ideologia, a dominação burguesa e o ensino público era um direito 

conquistado e que estava constantemente ameaçado pela intensificação da mercantilização da 

educação no Brasil.  

Mais do que isso, mais cedo ou mais tarde, nos “educadores seremos obrigados a nos 

definir por escola a serviço de uma ou de outra classe, de uma ou de outra organização de 

trabalho. É este o maior desafio do atual contexto educacional brasileiro: redefinir a função da 

escola na reprodução da organização do trabalho no processo produtivo.” (ARROYO, 1979, 

p.14) 

Ao analisar os documentos encontrados nos arquivos do Sinpro-ABC, verificarmos fatos 

atinentes as suas principais reivindicações, conquistas e compreendemos que o conjunto de suas 

reivindicações no decorrer desses 6 anos foram de ordem política5 e profissional, atuando na base 

de sua categoria dialogando sobre as reivindicações trabalhistas e principalmente sobre as 

condições reais de trabalho nas unidades escolares. 

                                                           
5 Compreende-se aqui que a entidade estava inserida nos processos de lutas mais amplas da sociedade, pois se tratava 

de um período de redemocratização do país. 
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Nesse período a categoria de professores teve muitas conquistas e muitos retrocessos 

também em torno de suas reivindicações, porém é necessário dizer que a categoria estava sempre 

mobilizada. 

A seguir, nas palavras dos dirigentes sindicais, apresentamos algumas das conquistas da 

categoria de professores do ABCD.  

Para Júlio Turra, em entrevista dada a Revista O Professor,  

 

As grandes conquistas da categoria foram fazer a legislação trabalhista e as 

convenções coletivas serem cumpridas pelos patrões, entre elas a estabilidade de 

trabalho por um ano, que passou a ser semestral, garantindo assim que o 

professor demitido, independente do mês, fosse remunerado até o final do 

semestre ( 2016, p.31) 

 

Por sua vez, nas páginas da mesma revista, Edélcio Planas Gomes observa que a 

“regulamentação de uma Convenção Coletiva de Trabalho; a garantia do pagamento de 4,5 

semanas mais 1-6 de DSR; 30 dias de férias e 30 dias de recesso; o pagamento de 5% de hora 

atividade e o piso salarial na Educação Básica.” (Revista O Professor, 2016, p.32) 

Temos a compreensão de que se não tivesse a presença desses sujeitos coletivos, 

organizando a categoria dos professores do ABC paulista, em torno de suas reivindicações, 

dificilmente esses trabalhadores teriam alcançado essas conquistas ou até mesmo garantido 

direitos.   

Essa é a compreensão de seus próprios artífices, na medida em que  

 

Todas as conquistas dos professores e professoras foram frutos da unidade, 

organização e capacidade de mobilização da categoria. Nossos princípios sempre 

nos orientaram a fazer do SINPRO-ABC, um sindicato independente dos 

patrões, governos e partidos, o que não significa que não temos uma posição 

política bem definida, diante das lutas sociais e políticas desenvolvidas em nosso 

país, na América Latina e no mundo. Mas o que nos orienta é a luta pela 

manutenção das conquistas e ampliação desses direitos. (Revista O Professor, 

2016, p.39) 
  

Os professores passaram a ter direito a falta abonada, um direito conquistado em dissídio 

coletivo.  

Nos locais de trabalho a situação era ainda mais complicada. Ocorriam atrasos salariais 

em números significativos de escolas. Havia o excesso de alunos por sala de aula, prejudicando o 

desempenho pedagógico. No caso do professor havia uma diminuição drástica do número de aula 
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para esse trabalhador. No entanto o patronato fazia um movimento de tentativa de colocar os 

professores em um embate contrário ao sindicato, dizendo que os culpados pelo não aumento 

salarial da categoria era o sindicato por ter feito uma denuncia de superlotação da sala junto a 

Diretoria Regional de Ensino. 

Outra conquista histórica que o Sinpro-ABC somou para a base da categoria foi o direito 

ao delegado sindical por local de trabalho, pois a sua presença foi o elo entre a base da categoria 

e o Sinpro-ABC. Era o elo que faltava. (ANEXOS, p.CXIX) 

Ao analisar os boletins que retratam a situação desses trabalhadores no período estudado, 

verificamos que concretamente o Sinpro-ABC, seguia a linha de orientação da categoria com 

relação a importância de conhecer seus direitos e sobretudo investir no seu fortalecimento para a 

ampliação desses direitos. Isso se expressa nas atividades que o sindicato participou junto a 

outras entidades e também nas atividades por ele organizada na região do ABCD.  

Na interpretação da professora Terezinha Aparecida Sávio, hoje aposentada, pioneira da 

luta e organização sindical,  

 

[...] a fundação do Sinpro valorizou a categoria e fez com que cada docente fosse 

reconhecido pelo seu trabalho e por isso deveria ser bem remunerado. [...] o 

“Sindicato dos Professores do ABC é bastante atuante, não somente nas questões 

referentes à categoria, mas também quanto a situação política do País, sempre 

defendendo a democracia e os avanços da classe trabalhadora”.  (Revista O 

Professor, 2016, p.37) 
 

Entre as inúmeras aparições em cenário nacional, o Sinpro-ABC teve papel destacado 

junto a outras importantes entidades dos trabalhadores da educação na Plenária Nacional de 

Entidades ocorrida em Brasília no dia 03 do mês de dezembro do ano de 1986 cujo objetivo foi 

discutir a formalização desse fórum que tinha como intenção ser um espaço permanente além de 

um plano de mobilização Nacional. (ANEXOS, p. L)  

Uma vitória da categoria que merece destaque em sua história foi a derrota da Faculdade 

de Engenharia Industrial (FEI) junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A Faculdade de 

Engenharia Industrial sofreu uma derrota significativa em 2ª instância e por unanimidade dos 

votos no TRT. Se tratava da demissão contra 6 professores membros da ADOFEI (Associação 

dos Docentes da Faculdade de Engenharia Industrial) movida pelo Sinpro-ABC. 

Tudo se iniciou no ano de 1987, quando os professores participaram ativamente da 

mobilização da categoria naquela faculdade. A Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) cumpriu 
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o dissídio, mas demitiu os 6 professores que compunham o quadro da diretoria da Associação dos 

Docentes da FEI (ADOFEI). Os professores foram reintegrados na faculdade com a garantia de 

todos os seus direitos salariais e retroativos por intermédio do Sinpro-ABC. Foram eles os 

professores: José André Peres Angotti, Júlio Igliori Neto, Maria Aparecida Cisneiros Santos, 

Maria Luz Teixeira, Raimundo Ferreira Ignácio e o Presidente Roberto Marcos Afonso. 

As pressões patronais eram inúmeras e de toda a natureza, combinada com as péssimas 

condições de trabalho, como relata o professor José Carlos de Oliveira Costa, 

 

[...] na época as condições trabalhistas da categoria eram as piores possíveis. “A 

escola te demitia em dezembro, não pagava os salários até o início das aulas, 

nem recesso ou férias. O professor não recebia nenhum direito trabalhista”.  

(Revista O Professor, 2016, p.31) 
 

 

3.5: A primeira campanha salarial dos professores do ABC  

 

“Mesmo sendo ‘apenas’ uma associação pré-sindical” aos olhos da legislação sindical em 

vigor, é importante destacar que a Apro-ABC desempenhava um papel fundamental na defesa 

dos direitos dos trabalhadores dos estabelecimentos de ensino privado do ABC.  

Foi essa a situação e atuação objetiva da entidade que levou aos seus artífices e 

fundadores a afirmarem que concretamente a associação realizava funções próprias de um 

sindicato. Realizava campanha de filiação, campanhas salariais, assembleias de base da categoria, 

das quais deliberavam por ações em favor da categoria nos seus mais variados aspectos, 

 

[...] quando a gente virou sindicato a gente já estava chegando a 600 sócios. O 

nome associação pré-sindical era um nome pró-forma, já era um sindicato, quer 

dizer, porque a gente já participava das negociações, já fazia frente junto com o 

pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da ANDES. Quando a gente montou o 

sindicato, que fez a assembleia, a ANDES apoiou a gente. Mandou o presidente 

da associação dos docentes da medicina [...]Nós começamos a fazer negociação 

salarial, como associação pré-sindical, [...]. ( COSTA, 2018, Anexos, p. XII) 

 

O status de associação não intimidava esses sujeitos coletivos de desempenharem o seu 

papel em defesa da classe trabalhadora em todos os seus aspectos, desde as amplas mobilizações 
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que tinham como uma de suas bandeiras principais as diretas, até as negociações de suas pautas 

de reivindicações nos fóruns amplos e nas unidades escolares junto ao patronato. 

 

Eu acho que a Apro, ela cumpriu um papel (...) ela era um sindicato já, ela 

assumiu um papel de ser um sindicato, ela começou a participar das 

negociações, entendeu? Quer dizer, isso era trazer para si uma (...) não abriu 

mão da representação. Representava o ABC e fazia questão de estar presente na 

rodada de negociação. Eu acho que isso daí era um ponto de apoio importante. 

Eu acho que essa é uma grande marca da gente. A gente nunca ficava escondido 

porque era uma associação. (COSTA, 2018, ANEXOS, p. XVII) 
 

A política recessiva e o arrocho salarial imposto ao conjunto dos trabalhadores, ao longo 

da década de 1980, fez com que a participação dos salários na renda nacional, caísse de forma 

alarmante. 

Não bastasse isso, a crise no Brasil também se caracterizou pela vigência de uma 

incontrolável e persistente inflação, do avanço das chamadas medidas neoliberal e do aumento da 

concentração de renda, do desemprego e da pobreza pelo país á fora. 

Em meio a crise econômica, política e financeira que se abateu sobre o governo de 

Figueiredo, cada vez mais pressionado pelos capitais financeiros nacionais e internacionais para 

abocanharem os parcos excedentes econômicos existentes, produzidos pelos trabalhadores com a 

redução dos salários, com os cortes dos gastos com os serviços sociais e o consequente 

sucateamento do aparato público e estatal. 

Num quadro como esse, tido como hiperinflacionário, que a campanha salarial de 1985, 

deflagrada pela Apro, ainda em outubro em outubro de 1984, trouxe reivindicação como essas: 

 

LUTA PELO INPC PLENO: PRIMEIROS PASSOS! 

 

Durante os meses de agosto e setembro a PRO-ABC lançou a Campanha pelo 

100% do INPC (73,8%) NO REAJUSTE SEMESTRAL. Levando-se em conta 

que, de acordo com o dec. Lei 2065 então em vigor, o reajuste de setembro seria 

automático, não comportando negociação, e levando-se em conta os apenas 4 

meses de vida da nossa Associação, não há como negar que esta luta teve um 

saldo positivo. 

Várias escolas da região, direta ou indiretamente atingidas pela campanha da 

APRO-ABC, acabaram concedendo reajustes superiores aqueles fixados pelo 

2065. Foi assim no Singular, no Monteiro Lobato, no Equipe de S. André, 

Equipe de S. Bernardo, Methodus de S. André e outras escolas. Ali aonde não se 

chegou ao INPC integral, ao menos obteve-se reajustes superiores as faixas do 

decreto. 
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Onde a organização dos professores é maior, como na Metodista em S. Bernardo 

com a existência da Associação de Docentes (ADIMS), s resultados foram 

melhores. Em outras escolas reforçou-se a solidariedade profissional entre 

professores, o que é o dado mais importante a ser realçado. Por exemplo, na 

Senador Flaquer em S. André, o abaixo assinado da APRO_ABC recebeu a 

adesão de 100 colegas de um total de cerca de 120 professores. 

A luta pelo INPC pleno em setembro preparou o terreno para que possamos 

encarar o desafio de organizar a Campanha Salarial aqui no ABC.  (ANEXOS, 

p.XCI) 
 

Ou, ainda, diante da compreensão de que estavam diante de uma recessão planejada pelo 

governo que traria graves consequências para os trabalhadores, como o desemprego e o 

crescimento das perdas salariais, em seu boletim, nº3, de dezembro de 1984, faziam a seguinte 

caracterização das dificuldades que estavam em curso para o conjunto dos professores que 

atuavam no ensino privado do ABCD paulista. 

 

CAMPANHA SALARIAL 85 

 

A APRO-ABC está encaminhando pela primeira vez em nossa região a 

participação dos professores numa Campanha Salarial. 

Caso não existe um Sindicato de Professores no ABC – o objetivo da 

Associação é exatamente o de reunir as condições para que possamos ter este 

Sindicato—quem nos representa oficialmente nas negociações é a Federação dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. 

A data base para a entrada em vigor da nova Convenção é o dia 1º de março de 

1985 e as negociações começam a partir de janeiro. Como se vê é um período 

desvantajoso para nós, coincidindo com o recesso escolar, o que dificulta 

qualquer forma de pressão que eventualmente pudéssemos utilizar visando um 

melhor acordo.  

Levando-se em conta o quadro descrito acima, a APRO-ABC está propondo 

uma pauta mínima de reivindicações, a ser endossada pelos professores, no 

sentido de incluí-las nas negociações salariais e sobre condições de trabalho que 

serão conduzidas pela Federação. 

Para 85 a Associação, a partir de Assembleia realizada no dia 1º de dezembro, 

destaca como pontos centrais: 

- ESTABILIDADE NO EMPREGO: trata-se de reafirmar esta 

conquistado acordo de 84 para pré-escolas, 1º e 2º graus e cursos livres, e 

estende-la aos colegas do 3º grau que não foram beneficiados por esta cláusula. 

- 100% do INPC PARA TODAS AS FAIXAS SALARIAIS: está em 

vigor a ‘nova’ lei salarial, fruto de um acordo político no Congresso Nacional 

que estabeleceu 100% apenas para quem ganha até 3 mínimos, com 80% do 

INPC para as demais faixas com possibilidade de negociar a diferença até os 

100%. Várias categorias profissionais, através da mobilização, tem firmado 

acordos que tornam “letra morta” a lei salarial, como ocorreu aqui na região com 

metalúrgicos, químicos, construção civil e outros. Os Sindicatos de Professores 

de vários estados também levantam esta reivindicação. 
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-20% de REPOSIÇÃO SALARIAL: trata-se de iniciar a recuperação do 

poder aquisitivo de nossos salários, brutalmente achatados durante a vigência 

dos decretos-lei 2012, 2014, 2045 e 2065. Reivindicação igualmente levantada 

por outros Sindicatos de Professores, entre eles o SINPRO de Campinas, que 

negocia conosco ao lado da Federação. 

- REAJUSTE TRIMESTRAL: é uma reivindicação do conjunto do 

movimento sindical, também já conquistada por algumas categorias, e que visa 

fazer frente ao processo inflacionário galopante que corrói rapidamente nossos 

salários. 

- PISO SALARIAL: de 2,55 salários mínimos para mensalistas 

(atualmente é de 25% sobre o salário mínimo) e de 5% do salário mínimo para o 

valor hora aula (atualmente o piso hora aula é calculado dividindo-se o salário 

mínimo profissional por 240 horas). Reivindicação levantada também pelo 

SINPRO Campinas. 

- PAGAMENTO DE “JANELAS’: que já consta do Acordo em vigor 

(até 28-02-85), mas que é descumprido sistematicamente pelas escolas. 

- GRATUIDADE INTEGRAL PARA OS DEPENDENTETES DOS 

PROFESSORES: também já contemplada no acordo 84, mas frequentemente 

ignorada ou manipulada pelas escolas, é uma importante forma de salário 

indireto. 

Nesta Campanha Salarial de 1985 é necessário levar em conta, além da iniciativa 

de interferir nas negociações a nível das entidades sindicais, o que faremos 

através do Abaixo Assinado, que a própria lei salarial prevê negociações por 

LOCAL DE TRABALHO, que pode permitir o surgimento de organização nas 

escolas e a obtenção de vantagens adicionais não previstas na Convenção 

Coletiva que vier a ser assinada. 

A APRO-ABC está disposta a impulsionar ao máximo a organização por local 

de trabalho, por entender ser a forma mais eficaz de obter conquistas e de 

aumentar a solidariedade entre os professores na perspectiva de construção de 

nosso Sindicato. 

CONTAMOS COM VOCÊ, COLEGA PROFESSOR! 

AGUARDE ASSEMBLÉIA SALARIAL EM FEVEREIRO! 

DIVULGUE O ABAIXO – ASSINADO NA SUA ESCOLA! 

(ANEXOS, p.CIII) 

 
 

Num quadro inflacionário de praticamente 80% ao mês, de avanço incontrolável da 

recessão econômica, o crescimento das pregações ideológicas favoráveis às privatizações, a 

ditadura apontava sinais de exaustão. 

Passados 20 anos desde o Golpe de Estado perpetrado contra o governo de João Goulart, 

em 1964, o país havia sido transformado numa das nações com a maior concentração de renda do 

mundo, com índices de miséria e de pessoas que viviam na mais completa indigência, em 

condições miseráveis, vergonhosas e difíceis de serem encontrados e comparados mesmo com os 

países mais pobres da América Latina e do continente africano. 
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Para os professores que estavam procurando construir a Apro esse modelo de sociedade 

não poderia perdurar e mesmo diante de todas as adversidades e arbitrariedades que estavam 

postas naquele tempo sombrio experimentado pelo país, seria preciso introduzir na vida social os 

valores da solidariedade e da liberdade, como também seria importante avançar na organização 

política e sindical dos professores para poder contribuir com a luta pelo fim das desigualdades 

sociais reinantes no Brasil.  

A década de 1980 assistiu a uma impressionante degradação da profissão do educador, 

sendo que um dos principais fatores para que isso ocorresse foram os baixos salários oferecidos 

para os que faziam parte dessa categoria naquele momento da história educacional brasileira. 

Na avaliação realizada pelo professor Miguel Arroyo (1979, p. 18) 

 

A política educacional da ultima década tudo fez para atrelar o sistema escolar 

ao processo de acumulação e reprodução da força de trabalho. Agora as 

contradições no próprio contexto educacional estão aí: os educadores de base se 

identificam na condição, na consciência e na luta com as classes trabalhadoras, e 

a escola se converteu num espaço de luta por interesses de classe. A escola e os 

educadores adquirem uma dimensão nova: de meros instrumentos de conchavo e 

articulação político-partidária passam a ser espaço de confronto de interesses de 

classe. As repercussões dessa mudança na condição, consciência e prática 

política dos educadores de base e da escola vão sendo sentidas sem demora. 

A nova consciência e pratica dos trabalhadores do ensino e sua proximidade de 

objetivos com trabalhadores da produção reforçará mais ainda a situação que 

aqui apresentamos para configurar o atual contexto educacional: a pressão pela 

redefinição da vinculação entre escola e organização capitalista do trabalho e, 

consequentemente, a redefinição da função social da escola e de nossas práticas 

educativas. 
 

Mas, nesse momento histórico, também se operou, no âmbito de organismos sindicais, 

como foi o caso da Central Única dos Trabalhadores (CUT), uma interessante aliança de classe 

dos trabalhadores assalariados, do campo e da cidade, com a presença das chamadas camadas 

médias da população, constituída pelos trabalhadores da educação, médicos, arquitetos, 

professores, bancários, enfermeiros, jornalistas e mesmo trabalhadores sem terra com o objetivo 

de se contrapor ao bloco dominante e hegemônico de poder existente até no Brasil. 

Para os ativistas que, naquele momento, se dedicavam a organização e ao fortalecimento 

da Apro se abria uma grande oportunidade de se avançar não apenas na constituição daquele que 

viria a ser o futuro Sinpro-ABC, mas também de contribuírem com esforços mais gerais e amplos 

da classe trabalhadora no bojo da luta pela superação da grave crise que assolava o país. 
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Vale destacar que a pauta de reivindicação dessa formidável campanha salarial construída 

pela Apro-ABC e aprovada em assembleia pela categoria, deveria ser entregue a Federação dos 

Trabalhadores em estabelecimento de Ensino do Estado de São Paulo, para que a mesma pudesse 

levá-la a negociação ampla. No caso específico da Apro-ABC o centro da pauta de reivindicações 

era acerca de questões salariais e sobre as condições de trabalho. Porque conforme nos foi 

relatado em entrevista pelo professor José Carlos sobre esses itens, que na realidade eram as 

bases fundamentais para os professores terem as mínimas condições de exercerem a sua 

profissão, concretamente, eram inexistentes ou basicamente burladas pelos donos das escolas na 

época.  

A primeira campanha salarial teve como característica, segundo a nossa apreciação, 

estimular a construção de negociações e exercer pressões ao patronato nos locais de trabalho, ou 

seja, nas unidades escolares.  A lei salarial da época permitia a negociação por local de trabalho e 

a Apro-ABC aproveitou essa brecha da legislação e usou desse artifício para conquistar o que em 

muitas negociações gerais, a Federação não conseguia. Na realidade havia uma desconfiança por 

parte da categoria de professores do ABC e sobretudo da diretoria da Apro-ABC com relação a 

Federação.  (Boletim nº 3, 1984). 

Ao analisar os boletins da Apro-ABC nos ficou evidente a preocupação que a entidade 

tinha em “colar” as suas reivindicações salariais, condições de trabalho e pedagógicas, aos 

problemas políticos e econômicos mais amplos enfrentados pela sociedade brasileira. Ao analisar 

trechos da entrevista com o professor José Carlos ficou evidenciada essa preocupação. 

(ANEXOS) 

Ao observar a fala do professor José Carlos de Oliveira Costa compreendemos que a 

Associação pré-sindical, a Apro-ABC, a todo instante por meio de suas intervenções, sejam por 

meio dos boletins impressos, sejam pelas reuniões, enfim, chamavam a atenção da categoria para 

a importância da organização política da categoria no processo de mudanças do país. Percebemos 

por meio dos escritos dos boletins (3000 tiragens) que a entidade tinha essa preocupação de 

cunho classista, como foi relatado por José Carlos de Oliveira Costa em vários trechos de nossa 

entrevista. 
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3.6: Encontro dos Professores do ABC 

 

O Sindicato reafirmava a todo instante nas publicações de seus boletins, a necessidade de 

construir e manter um sindicato forte e participativo de fato. E que para isso era fundamental a 

presença dos trabalhadores nas reuniões, encontros e assembleias chamadas pelo Sinpro-ABC, 

pois a ampliação do número de associados nas ações diretas criaria as bases necessárias para as 

conquistas das mudanças necessárias e, especialmente as de cunho salarial. 

O Sinpro-ABC promovia painéis de debates e constantes encontros com o objetivo de 

discutir temas candentes da conjuntura, o que foi reafirmando ao longo do período estudado 

(1984-1990), a preocupação que o sindicato tinha com a formação política de seus filiados, da 

base da categoria, o que era fundamental para o fortalecimento da luta e consequentemente tal 

postura poderia favorecer possíveis conquistas para a categoria. 

 

SINDICATO FORTE DEPENDE DE VOCÊ 

 

Quase 1,200 associados, muitas negociações por escolas, Campanha dos 50% 

lançada em agosto, fazendo com que muitas escolas dessem antecipações 

salariais, paralisação dia 09 de abril deste ano, tudo demonstra a vocação deste 

Sindicato em defesa dos professores. 

Entretanto, muito pouco se realizará se você não assumir o Sindicato através da 

participação em seus departamentos ou da presença nas Assembleias. Os donos 

de escolas só respeitarão este Sindicato se tivermos poder de mobilização. Por 

isso, o êxito da Campanha Salarial de 88, que dá seu primeiro passo no II 

Encontro dos Professores do ABC – II ENPRO-ABC, depende de você. 

(ANEXO, 1987, p.LI) 
 

Um painel de debates que nos chamou atenção foi o que retratou as mudanças ocorridas 

no Leste Europeu. O painel foi composto por lideranças sindicais brasileiras que viajaram para a 

Romênia, Hungria e outros países. Entre essas lideranças estava Julio Turra, membro da diretoria 

do Sinpro-ABC. (ANEXOS, p. CXXIV) 

Percebemos que além das questões nacionais, o sindicato se preocupava em levar para a 

categoria o debate político sobre a situação internacional e a influência que esses acontecimentos 

geravam para a classe trabalhadora mundo a fora.  

Segundo o primeiro presidente do Sinpro-ABC, Professor José Carlos, os encontros eram 

realizados com muita frequência junto à base da categoria de professores da rede privada de 

ensino do ABCD. Nessas ocasiões se reuniam personalidades e intelectuais da educação 
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brasileira para contribuir com os inúmeros processos de esclarecimentos políticos que estavam 

relacionados as questões democráticas, educacionais, trabalhistas, enfim, assuntos que levaram os 

professores que se faziam presentes a debaterem sobre as questões que interferiam concretamente 

na sua vida enquanto um ser político, social e transformador de um sistema desumano e desigual. 

Dentre essas personalidades, entre outros, verificamos nos registros da entidade a 

presença dos professores Florestan Fernandes, Paulo Freire, Paul Singer e da professora e filósofa 

Marilena Chauí preocupados em refletir e apontar alternativas para os impasses e os infortúnios 

sociais que se mostravam presentes naquela época.   

 

a) Encontro nacional de professores: a união faz a força! 

 

Para fortalecer e valorizar a educação e os direitos trabalhistas de seus associados, a Apro-

ABC entendia que era fundamental uma relação mais estreita com as outras entidades que 

representavam o professorado, bem como estender essa relação com os sindicatos de outras 

categorias profissionais. Para concretizar esses anseios a Apro-ABC, desde 1984, abria contato 

com os sindicatos de professores de outras regiões do Estado de São Paulo e também de outros 

estados, com o objetivo de somarem esforços na campanha salarial de 1985, o que culminou na 

participação da Apro-ABC no 2º Encontro Nacional de Associações de Docentes e Sindicatos de 

professores, realizado em Campinas nos dias 7 e 9 de setembro daquele mesmo ano. 

Participaram do encontro os sindicatos de professores dos seguintes estados e cidades 

brasileiras: 

- Rio de Janeiro (RJ); 

- Manaus (AM) 

- Curitiba (PR) 

- Minas Gerais (MG);  

- Campinas (SP) e nove Associações docentes da rede particular de 3º grau. 

 

Discutiu-se no encontro a necessidade de um aprofundamento de trabalhos conjuntos 

entre os sinpros e as diferentes associações docentes que haviam afluído ao encontro, objetivando 

a construção de uma campanha salarial unificada nacionalmente e uma campanha que despertasse 

os professores para a importância das filiações sindicais. 
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b) I Encontro Regional dos Professores 

 

O I Encontro Regional dos professores do ABC foi realizado no dia 29 de novembro de 

1986, a partir das 9h00, na sede do Sindicato dos metalúrgicos de Santo André com a 

participação dos professores da região do grande ABCD. 

Segundo informações encontradas nos boletins da entidade, a necessidade do encontro se 

deu pelo fato da categoria compreender que ela enfrentava um momento complicado. Com seus 

baixos salários pagos pelos patrões, o que provocou naquela ocasião uma considerável evasão de 

professores das escolas. No entanto, havia conquistas locais, mas era preciso desempenhar 

atividades que proporcionassem momentos de união. Para de fato aumentar o poder de pressão da 

categoria contra a intransigência patronal.  

 

c)  II Encontro dos Professores do ABC: Educar é um Ato Político! 

 

Outro acontecimento importante e que merece destaque no processo de constituição e 

fortalecimento do Sinpro-ABC, foi o II Encontro dos professores do ABC, que vem reafirmar a 

importância dos encontros promovidos pelo sindicato como instrumento de fato político da 

categoria e que concretamente seria possível alcançar suas reivindicações partindo da 

compreensão da materialidade na qual estavam imersos.  

Conforme consta no boletim nº 27, de novembro de 1987, os seus participantes teriam 

suas faltas abonadas, como também com esse encontro se objetivava abrir a campanha salarial de 

1988 e tinha como centralidade de suas preocupações  

 

As cláusulas 13ª e 17ª dos Dissídios Coletivos do Ensino Superior e do 1º e 2º 

graus, respectivamente, nos garantem o direito ao abono de uma falta por ano 

em dia útil para participar de atividades convocadas por este Sindicato. Nós não 

podemos abrir mão desse direito.Por isso, todos ao II Encontro dos Professores 

do ABC ‘Educar é um ato Político’. (ANEXO, 1987, p. LI) 
 

O Encontro foi realizado no dia 13 de novembro de 1987 na Fundação Santo André. 

Estavam representadas nesse encontro, 21 escolas da região, com a presença de 65 professores. 
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Além dos delegados locais, vinculados a base do Sinpro-ABC, também estiveram 

presentes no encontro os professores a seguir, representantes dos demais Sinpros, APEOESP e da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT): 

 

- Professor Divalte – Sinpro-Osasco 

- Professor Marcos – APEOESP e CUT 

- Professor Júlio Turra – Sinpro-ABC 

- Professor José Carlos – Sinpro-ABC 

- Professor Amauri- Sinpro-ABC 

- Professora Lúcia Ivanov – Sinpro- D.F 

 

Nesse encontro foram aprovadas resoluções, que foram consideradas, por alguns dos 

nossos entrevistados, como sendo “importantíssimas” para os rumos do sindicato para o período 

seguinte. O que deu condição de abrir a campanha salarial de 1988. 

 

As principais reivindicações além do reajuste salarial e aumento real, foram: 

hora – atividade, adicional noturno, 35 alunos por classe de 5º a 8º, 25 alunos de 

1º a 4º, gratuidade (bolsa de estudos) aos dependentes, estabilidade no ano 

letivo, planos de carreira, adicional por tempo de serviço e titulação. (ANEXOS,  

p. LI) 

 

Além das resoluções acima aprovadas, verificamos nos documentos do Sinpro-ABC, 

sobre o II Encontro que também foi aprovada a formação de uma comissão salarial, composta por 

professores de cada escola presente e com membros da diretoria do Sinpro-ABC, com a tarefa de 

fortalecer e dirigir a campanha salarial de 1988. (ANEXOS, p.XLIX) 

O Debate “Educar é um ato Político”, aparecia como sendo o eixo norteador do evento e 

postulava que a  

 

[...] luta sindical é uma forma de pensar o nosso trabalho, é uma forma de 

repensar a educação. O dia a dia desse esforço, no entanto, não exclui uma 

pausa, mais do que necessária, para refletirmos sobre algumas questões 

importantes que agora estão sendo decididas no processo constituinte. O 

SINPRO ABC organizou um debate e espera contar com a sua presença. [...] 

[...] O debate deverá chamar a atenção dos presentes para a Assembleia Nacional 

Constituinte no que diz respeito à Educação e aos direitos trabalhistas, em 

particular do magistério. 
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Direitos elementares como aposentadoria integral, jornada de trabalho de 40 

horas semanais, piso salarial, organização sindical estão ameaçados. Nossa 

aposentadoria especial de 25 anos também está em jogo. Os colegas da rede 

pública tem organizado caravanas e distintas formas de pressão sobre os 

constituintes. Como devemos nos posicionar neste momento crítico da vida 

nacional? (ANEXOS, p.LII)  

 

Esse episódio mostra a sua importância por levar para a base do sindicato uma pauta que 

em certa medida mobilizava a sociedade brasileira naquele momento histórico, no caso a 

“Assembleia Nacional Constituinte”, mas, também os artigos concernentes as coisas da educação 

brasileira, tanto nos seus aspectos trabalhistas quanto educacionais chamavam a atenção dos 

participantes.  

Para José Carlos de Oliveira Costa, esse encontro teve uma “monstruosa” importância,  

 

Foi um monstro esse evento. O Paulo Freire estava na mesa. Eu acho que eu não 

estava na mesa, não tenho certeza. 

Esse encontro veio o Paulo Freire... quem mais estava na mesa? A Marilena 

Chauí... eu não lembro se a Marilena estava, se o Gumercindo estava ou se era o 

cara da.... O Jair Meneguele era um deles. 

A gente fez o encontro na Metodista, que é um monstro o auditório.Sei lá, umas 

300, 400 pessoas. Era uma coisa monstruosa. É um auditório grande. (COSTA, 

2018, ANEXOS, p. XV)  

 
 

 

d) III Encontro dos Professores do ABC 

 

 

O III Encontro dos Professores do ABC certamente contribuiu para o acúmulo dos 

debates políticos educacionais e também das questões econômicas o que em certa medida era 

fator mobilizador das organizações dos trabalhadores, pois eram políticas que afetavam 

significativamente suas questões salariais e condições de trabalho. O Encontro ocorreu no dia 15 

de outubro do ano de 1988 e contou com a participação dos professores da região do ABC. 

Contou com a presença do professor Luiz A. Barbagli, presidente da Federação dos 

professores do Estado de São Paulo (FEPESP). 

Em linhas gerais o encontro se produziu em dois momentos distintos de atividades. No período 

da manhã foi realizada uma assembleia com a pauta “reforçar” a reposição salarial; formar uma 

comissão para estudar e elaborar um esboço de um plano de carreira; 
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No período da tarde o encontro promoveu um debate que tratou sobre o tema 

“Constituição: Sindicato e Educação”. O debate foi acalorado e abrilhantado pelos professores 

Florestan Fernandes (Dep. Federal pelo PT), Dalmo de Abreu Dallari (Diretor da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo) e Vicente de Paula da Silva (Vicentinho), Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de SBC e Diadema. 

 

3.7: Estratégias utilizadas para a constituição dos esforços organizativos dos professores do 

ABC 

  

O Sinpro-ABC se valia de inúmeras maneiras de intervir no seio da categoria. Ao 

verificar os boletins da entidade (1983-1990) constatamos que seus dirigentes se utilizavam do 

instrumento do abaixo-assinado nas Unidades escolares, das comissões de professores, greves, 

paralisações, como formas de pressionar o patronato e avançar nas conquistas de seus direitos. A 

forma de intervir dependia da realidade de cada unidade escolar, abaixo algumas dessas formas 

de intervenções de acordo com as condições objetivas desses professores,  

Em dezembro de1984, a Apro-ABC organizou um abaixo-assinado, no qual coletou 2000 

assinaturas com suas principais reivindicações. (Março, 1985, nº4) 

No início da formação da Apro-ABC, segundo pudemos averiguar não existiam muitas 

instituições de ensino do nível privado na região em comparação aos dias atuais, sobretudo nas 

periferias das cidades que constituíam essa região metropolitana do Estado de São Paulo. Esse foi 

um dos fatores que facilitou a inserção e consolidação da entidade na época. Esse era um fator 

facilitador, porque a curta locomoção até as unidades escolares facilitava a construção do diálogo 

acerca da importância da organização da categoria pela via associativista e sindical, tendo em 

vista a ampliação de seus direitos e a defesa do direito a escola em um país que vivenciava um 

período de transição democrática e tinha a cidadania negada para ampla parcelas de sua 

população.  

Pelo fato do número de escolas na região serem reduzido, consequentemente, o número de 

trabalhadores era menor se comparado aos dias de hoje, o que também contribuía para a 

construção do sindicato, conforme nos apresenta José Carlos de Oliveira Costa,  
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Eram muito poucas. Você imagina o Singular, ele estava em Santo André e só 

em Santo André. Hoje o Singular em Santo André tem várias unidades e em 

todo o resto do ABC. O Singular que era uma escola só, hoje é uma rede. As 

escolas que eram uma, viraram rede. (COSTA, 2018, ANEXOS, p. X) 

 

Outro fator que facilitou a consolidação da entidade foi a facilidade que os seus dirigentes 

tinham em se relacionar com a base da categoria e também com lideranças de outros movimentos 

sindicais e sociais que se somavam na luta pela democratização do país e pelas diretas já! Não 

havia resistência nas escolas por parte dos professores ao receber a presença do sindicato. 

 

Não! Não tinha essa resistência que tem hoje nas escolas. Não tinha porque a 

gente estava dentro das escolas. Sem fazer força, eram poucas escolas. Nesses 

trinta anos (...) foi impressionante! Na periferia não tinha escola. Para você ter 

uma ideia, só tinham as escolas centrais. Então o sindicato estava bem 

implantado, em todas as escolas. No geral a gente tinha contato ou visitava (...) 

ou diretamente ou (...) (COSTA, 2018, ANEXOS, p. X) 
 

José Carlos também avalia que as condições políticas da época favoreceram a inserção da 

entidade na base da categoria, considerando todas as dificuldades em lutar e conquistar os direitos 

da categoria, 

 

[...] eu lembro que normalmente era assim, a dificuldade, a briga do sindicato, 

era fazer cumprir a legislação. No começo era difícil de assinar o acordo. A 

primeira luta de alguma maneira foi assinar acordo. A gente passou a assinar 

acordo, passou a representar, depois a nossa carta... a gente virou associação pré-

sindical em 84 em maio, em 86 virou sindicato (...) ganhou carta sindical em 86. 

E a partir daí não tinha mais dúvidas sobre a legalidade de ser sindicato ou não. 

Nesse período anterior a gente acabava (...) engraçado, quer dizer (...) você fala, 

se fosse hoje eu acho que teria uma super resistência para entrar na escola. Mas 

naquele período não tinha resistência para entrar nas escolas. (COSTA, 2018, 

ANEXOS, p.X) 
 

Ao verificar os documentos disponibilizados pelos arquivos do Sinpro-ABC, 

compreendemos que por mais que havia tido um grande empenho e organização da categoria 

(dirigida pelo sindicato), concluímos que a análise e o balanço político realizado pelos próprios 

dirigentes do sindicato são de que a categoria teve perdas significativas no acordo salarial 

assinado no mês de março do ano de 1985.  

Para os membros da direção sindical, 

 

[...] perdemos a estabilidade prevista em acordo anterior, não obtivemos nem a 

trimestralidade nem a reposição salarial que reivindicamos e até mesmo o INPC 



96 

 

integral que nos foi concedido na época (82%) não implicou em nenhuma 

garantia de que o mesmo ocorra agora no reajuste semestral. 

Agora anuncia-se que o INPC para os reajustes de setembro é de 08,3%! Ao 

mesmo tempo os proprietários de estabelecimentos de ensino foram autorizados 

pelo MEC a aumentarem as mensalidades dos alunos em 86%. (ANEXOS, 

p.XCLX) 
 

Na verdade, por aqueles dias, a categoria não obteve avanços significativos no que diziam 

respeito às problemáticas salariais e, ao lado disso, o governo autorizou aumento das 

mensalidades, prejudicando as famílias dos alunos. 

 

A gente era bem implantado, a gente era professor (...) o Messias era do 

Singular, eu era do Singular, O Mauro era do Singular. Era tudo professor de 

ótima formação, gente super articulada (risos) tudo “macaco velho”, e aí aonde a 

gente não entrava sempre tinha um contato. Porque tinha... É uma coisa diferente 

agora, a gente tinha muito contato, era uma sociedade muito mobilizada. A gente 

ia para o tribunal, fazer negociação, ia para São Paulo, a gente decidia e reunia e 

ficavam de 50 a 100 pessoas no Paço Municipal de Santo André. (COSTA, 

2018, ANEXOS, p. IX) 
 

Esse quadro pode nos ajudar a demonstrar que a boa articulação desses professores nas 

unidades escolares em que trabalhavam facilitava o bom trabalho no sentido de construir um 

sindicato forte e capaz de articular ações que pudessem modificar a situação e as condições 

encontradas no chão da escola. Ao que tudo indica por meio da fala do professor José Carlos, a 

categoria depositava uma significativa confiança na entidade, pois a mesma se mantinha 

mobilizada nos momentos de tensão e negociação de suas pautas junto ao ministério do trabalho. 

O que podemos certamente afirmar que contribuiu fortemente para inúmeras conquistas 

da categoria. Atingindo de fato o objetivo inicial da entidade. 

 

Pois, naquele período a gente fazia, convencia as pessoas que estavam lá no 

Paço Municipal, crentes que o papel delas era importante estar lá, porque era um 

jeito de reforçar a gente na negociação junto aos patrões ou no tribunal regional 

do trabalho quando a negociação encrencava e ia parar no tribunal. Então era 

uma situação completamente distinta. Isso não era à toa, porque o sindicato era 

bem implantado, os diretores eram bem implantados todo mundo tinha muito 

contato, hoje o sindicato tem muito mais escolas, e (...) não dá para comparar né, 

é outro momento. Nós estamos de alguma maneira trinta anos depois. (COSTA, 

2018, ANEXOS, p. IX) 
  

O fato de estar bem implantado na base da categoria era a expressão de que os professores 

envolvidos na construção organizativa da entidade exerciam suas funções laborais por todos os 

níveis de ensino. Isso facilitou a intervenção do sindicato junto à base da categoria. Os artífices 
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fundadores do Sinpro-ABC desempenhavam suas atividades laborais em escolas do ensino 

médio, nos cursos livres, em colégios técnicos e em cursos superiores, dando conta de dialogar 

com o conjunto da categoria sobre as problemáticas conjunturais brasileiras e as suas 

consequências nos seus locais de trabalho,  

 

A gente normalmente tinha uma atuação bastante forte na educação básica, no 

ensino médio basicamente, a gente era forte assim, o Messias professor do 

cursinho e do colégio, mas mais do cursinho. Eu dava aula no colégio Singular, 

o Mauro dava aula no cursinho eu acho, enfim, a gente tinha o Julio Turra que 

dava aula no cursinho, no Universitário, eu cheguei a dar aula no Universitário 

junto com ele. A nossa atuação ia por conta disso, mas a gente a gente que 

estava no supletivo, tinha gente que estava no colégio técnico, a diretoria era 

bastante ampla. A gente tinha até gente no nível superior, a gente tinha (...) 

quando o sindicato começou a gente tinha o Luis Roberto Alves não sei se você 

conhece são Bernardo, ele foi professor da USP, da ECA, aposentado, titular da 

ECA e professor aqui da Metodista. Foi secretário de Educação de São 

Bernardo, foi da nossa primeira diretoria se não me engano, da primeira diretoria 

do Sinpro. (COSTA, 2018, ANEXOS, p.XIX) 

 

Inspirados nas experiências organizativas operárias, o Sinpro-ABC lançava mão do 

modelo de comissão de fábrica no interior das escolas como forma organizativa eficaz, chamada 

por eles (sindicato) de comissão de professores, desde o período de Associação dos Professores 

do ABC (Apro- ABC). 

Uma experiência marcante e que levou os professores da região a conquistarem seus 

aumentos salariais significativos aconteceu no ano de 1986. Os professores conseguiram 

construir um nível de mobilização nas unidades escolares de maneira muito interessante para a 

conquista dos reajustes superiores aos valores que os patrões ofereciam nas audiências de 

conciliação entre as partes no Tribunal Regional do Trabalho. 

Nesse processo algumas escolas que conquistaram o aumento acima por meio dessa 

pressão local: 

- Colégio Salete (SBC)  

- Colégio Castro Alves (Santo André) 

- Colégio Magister (SC) 

- IESC  

- Colégio São José  

- Colégio Auguri (SBC) 
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Essa foi à estratégia adotada pelo sindicato para a realização da campanha salarial do ano 

de 1986, nas escolas, com pressão e negociação local, intitulada de: “A luta é na escola.” Que 

culminou na primeira campanha salarial organizada pelo Sinpro-ABC. Destaca-se que desde o 

início da organização pré-sindical, já se estimulava a construção da negociação por local de 

trabalho. (ANEXOS, p. CII)  

 

A gente apostava na (...) no modelo da comissão de fábrica. O modelo da 

comissão de fábrica, a gente achava que era um modelo importante, mas era 

assim, para gente sempre era difícil, mas a gente conseguiu. A gente tinha 

comissão no Singular, a gente tinha algumas comissões.  

As comissões de fábricas estimulavam as comissões. No Pentágono tinha 

comissão também, no Pentágono nós fizemos lá uma greve de um mês, essa 

comissão inteira foi mandada embora. Porque era difícil a negociação geral. Vire 

e mexe a gente ia para o dissídio. E a gente ficava sem nenhum índice. A pressão 

local era importante e era importante porque tinha a capacidade de fazer essa 

pressão. (COSTA, 2018, Anexos, p.XX) 

 

A negociação pelo alto quem a fazia era a Federação, não havia confiança, supomos que 

por essa razão se priorizou a negociação por baixo, pelo fato das condições serem mais 

favoráveis para possíveis conquistas. Além do que existia um dispositivo legal (lei salarial) que 

permitia com que os trabalhadores fizessem negociações por local de trabalho. E assim a Apro-

ABC interviu junto à categoria, organizou as comissões de professores nas escolas, inclusive o 

direito a montar as comissões de professores nas escolas fez parte de uma das primeiras 

reivindicações da associação. 

Em um período em que o mundo do trabalho sofria modificações e que colocava em risco 

os direitos dos trabalhadores brasileiros, certamente as pressões exercidas pelo patronato sobre os 

trabalhadores eram inúmeras e se valiam em certa medida de algumas características.  

No caso dos professores da rede privada de ensino a situação era ainda mais alarmante, 

pois, tratava-se de trabalhadores que sofriam ameaças de demissões e isso certamente era um 

fator que poderia dificultar a organização da categoria.   

O desemprego era uma ameaça concreta. Mas mesmo diante dessas pressões o Sinpro-

ABC desenvolvia ações em torno das reivindicações dos professores e consequentemente 

arrancaram algumas vitórias que perduram até os dias atuais. A seguir algumas das ações de 

pressões exercidas pelo patronato no grande ABC paulista nas unidades escolares. 
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PRECIOSIDADES PATRONAIS 

 

- Estamos funcionando no vermelho. 

- Não somos capitalistas do ensino, somos EDUCADORES. 

-Sabemos que os professores ganham mal. 

- Aqui, o aumento dos professores foi maior que o dissídio. 

- Não precisamos do Sinpro – ABC, sempre fomos abertos ao diálogo. A nossa 

escola é uma grande família. (ANEXOS, p.LXIII) 

 

Ficava evidente a estratégia de desqualificação e tentativas de desmoralização realizadas 

por parte dos patrões educacionais em relação ao sindicato. 

 

Na FEI foi assim, uma briga da Associação dos Docentes. A Associação dos 

Docentes do Ensino Superior para nós, era análogo a comissão de fábrica. Era a 

organização local, no ensino superior era grande o suficiente para chamar 

associação, a que tinha um tratamento igual, quer dizer é como se fosse uma 

comissão. Associação Docentes da Metodista, da Medicina e da FEI, o que 

estava organizada era isso. O resto a gente sempre tentou e não conseguia, 

sempre travava as comissões, as Associações, as associações do ensino superior. 

Mas essas três andaram. Mas na FEI a gente acabou fazendo uma greve de um 

mês lá. A gente tinha uma reivindicação ampla lá, uma reivindicação sindical, a 

gente conquistou todas. A retaliação foi perder a nossa associação docente, 

foram todos demitidos. Foram seis demitidos, uma judiação, todos massacrados, 

mas, a gente ganhou a ação. Quando a gente ganhou a ação (...) era o nosso 

advogado que estava tocando. (COSTA, 2018, Anexos, p.XX) 
 

Mesmo com as ameaças e caracterizações das ameaças exercidas pelos patrões, o 

sindicato se mantinha firme em suas ações mobilizadoras junto a categoria em defesa de seus 

direitos. 

 

Eu, quando a gente começou a formar o sindicato, no Singular, a gente começou 

com assembleia em 84, começou a pensar em 84, eu fui demitido. Eu e o 

Messias fomos demitidos. Porque eu e o Messias assinamos o edital de 

convocação da assembleia de fundação do sindicato, que na verdade fundou a 

associação pré-sindical. Então a gente estava em dezembro, a gente publicou em 

dezembro e o Messias era um “bocão”, espalhando para todo mundo:  O 

Sindicato vai acabar (...) 

Era desse jeito! (...). 

(...) vai acabar essa moleza aí, vocês explorando a gente! 

Tratava o patrão de maneira muito informal, desse jeito. E aí eles pensavam: 

‘Esses caras vão ferrar com gente.’ E demitiram a gente. Os caras não tiveram 

dúvidas na demissão, na minha e na do Messias. O messias tinha seis anos lá. Eu 

tinha três anos. Fomos demitidos. Era demissão. O cara lhe dava com isso por 

que¿ Depois a gente montou as comissões, as comissões fizeram os salários 

crescer nessas escolas. Os caras antigos do Singular tem um super salário. Tem o 

triplo do salário dos caras novos. Por que isso¿ Por que o patrão é bonzinho¿ 
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Não! Porque o sindicato montou comissões, as comissões de fábricas que eram 

as comissões por escolas, e as comissões negociavam melhorias salariais.E a 

escola sabe tem aluno, não tem aluno. O patrão não pode ficar jogando. Na 

negociação geral o patrão fala: É, mas teve uma perda (...) (COSTA, 2018, 

ANEXOS, p. XXIV) 

 

Como respostas às ações feitas por parte dos donos das escolas, em não conceder aumento 

salarial para os professores da rede particular de ensino da região do ABCD, com o argumento de 

que o culpado desse feito fosse o sindicato, por ter denunciado os donos de escola a Diretoria 

Regional de Ensino pela superlotação de alunos por sala de aula. 

O Sindicato em boletim, respondeu às acusações ressaltando que a entidade jamais 

vincularia as exigências salariais aos aumentos dos valores das mensalidades. Os professores não 

podem ser usados como justificativas aos olhos dos pais dos alunos para o aumento abusivo das 

mensalidades. Na realidade essa era uma das formas de pressão exercidas pelos patrões na época, 

colocar os pais de alunos contra os professores, além, da forma clássica que procurar induzir o 

comportamento professor, colocando-o contra os interesses dos trabalhadores e da organização 

sindical.  

 

3.8: A transição da Apro-ABC para o Sinpro-ABC  

 

Partindo-se do relato que nos foi oferecido pelo professor José Carlos, não houve rupturas 

no momento em que a Apro-ABC ao deixar de ser uma organização pré-sindical, se tornou 

sindicato. Para ele houve apenas uma espécie de continuidade das ações e isso era muito bem 

entendido pela categoria. O que foi confirmado no primeiro ato público chamado pelo sindicato, 

com a adesão de 80% dos docentes na paralisação. 

 

Não teve ruptura, teve uma continuidade. A gente sempre funcionou no modelo 

de colegiado, embora o estatuto não falasse isso. O presidente não pesava mais 

que o secretário, não pesava mais do que ninguém. Todo mundo era igual. Tanto 

é que os primeiros profissionalizados do sindicato, não fui eu, acho que o Julio 

Turra foi um dos primeiros. Não é profissionalizar, a gente dava uma ajuda de 

custo. Quando pode dar ajuda de custo, dava para ele porque ele era a pessoa 

melhor remunerada na época. Eu lembro que por algum motivo o Julio foi 

agraciado no início e todo mundo concordava. (COSTA, 2018, ANEXOS, 

p.XVII) 
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É válido sinalizar que a entidade em formação tinha uma característica de agregar em sua 

construção professores pertencentes às variadas forças políticas, propiciando, assim, ações de 

frente únicas no interior do movimento docente. Desde o início seus idealizadores entendiam que 

para ter um sindicato forte e combativo era preciso construir verdadeiramente uma 

representatividade na região e isso realmente se expressou nas composições das diretorias da 

entidade ao longo do período estudado. 

  

De forças políticas se você for ver assim na época, tinha o Messias, o Edelson. O 

Edelson militou no ‘O Trabalho’, o Messias militou no ‘O Trabalho’ e o Júlio 

era dirigente do ‘O Trabalho’.  

Eu sempre fui independente. Eu era do ‘Refazendo’ do movimento estudantil, 

uma coisa que só para quem estudou história no movimento estudantil sabe. O 

refazendo era um frentão, era aquela história tinha a refazendo e depois teve a 

“Refavela” que era um racha do refazendo e nós viramos aí refavela, era nosso 

agrupamento, coisa maluca (...). Era uma coisa maluca. Mas assim, quem que dá 

para falar que do refazendo está vivo hoje¿ Aquele arquiteto que é vereador em 

São Paulo? 

[...] Nabil era do ‘Refazendo’, tinha um povo do refazendo, o Geraldinho ele era 

bancário, foi deputado, tinha a mulher dele, tinha um pessoal legal, um 

frentão[...] (COSTA, 2018, Anexos, p. XVIII) 
 

E foi naquele clima de unidade entre as forças políticas da região do Grande ABC que a 

Apro – ABC se constituiu e, no ano de 1986, teve plenas condições de receber a sua carta 

sindical, contando com um número expressivo de associados e principalmente um conjunto de 

reivindicações já alcançadas, da categoria. 

 

 

3.9: Primeira eleição do Sinpro-ABC: um movimento de unidade da categoria. 

 

A primeira eleição do Sinpro-ABC aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de agosto do ano de 

1986. No dia da eleição constavam na lista de associados do sindicato 650 professores da rede 

particular de ensino da região do ABCD. Dos 650 professores filiados estavam em condições de 

participar do pleito eleitoral, 539 professores, dos quais votaram 413, número de votantes acima 

do quórum mínimo exigido, que era o de 360 votantes. 

Havia apenas uma chapa concorrendo a diretoria do Sinpro-ABC, é válido salientar que 

esse sindicato foi um movimento que desde o seu início (associação pré-sindical) não teve 

agrupamentos que fizessem oposições.  
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Coerentemente sua primeira eleição foi constituída por uma chapa única com o nome: 

“CONSTRUIR O SINPRO ABC” 

Parece-nos que a estratégia de frente única agradava a categoria, pois o resultado da 

eleição demonstrou isso. A chapa “CONSTRUIR O SINPRO-ABC, recebeu 405 votos dos 413 

votantes. Os votos em branco receberam 7 votos e os nulos 01 voto. 

A eleição ocorreu nas escolas durante os três dias de eleição, o que chamamos de urnas 

volantes. 

Além de receber os votos dos professores o Sinpro-ABC também aproveitou o momento 

da eleição para conversar com os demais professores que ainda não eram sócios do sindicato para 

assim o fazer. A aceitação de sindicalização no dia do pleito eleitoral foi bastante positiva, pois o 

Sinpro-ABC tinha um objetivo a ser alcançado de 1000 sindicalizados até o mês de dezembro do 

ano corrente. O sindicato saiu da eleição em campanha de filiação! 

“PONHA SEU VOTO NESSA CORRENTE. SINDICALIZE-SE!  

Conforme consta nos documentos do Sinpro-ABC essa arrojada campanha tinha como 

objetivo central, contribuir para a politização dos professores da rede privada do ABC, ou seja, 

“um passo concreto em direção ao fortalecimento da categoria”.  (ANEXOS, p.CXXI) 

 

 

3.9.1:  Sinpro-ABC e a Constituinte de 1988 

 
 A compreensão de que as atividades eleitorais deveriam se constituir numa 

preocupação permanente do sindicato, assumindo um papel importante na luta política e na 

afirmação das liberdades democráticas e na institucionalização dos direitos sociais, 

previdenciários e econômicos dos trabalhadores e que não poderiam se subestimados pelos 

responsáveis pelas ações das entidades de classe, particularmente, num momento em se 

procurava dotar o país de uma carta constitucional capaz de assegurar o pleno exercício da 

democracia.   

 

Acompanhou e ajudou a formular inclusive através de seus quadros de seus 

dirigentes. O congresso de [19]88, por exemplo, que debateu a constituição, o 

Messias foi delegado, eu fui delegado, nós tivemos direito eu acho a dois 

delegados no congresso nacional. Eu lembro do Messias porque ele segurava um 

bandeirão. Messias Simão Telecesqui, um excelente professor de história. Nós 

ajudamos a formular a posição da CUT, a CUT foi crítica a Constituição de 88, 

dizendo que tinha sido um pacto das elites, tramado as costas do povo, que tinha 
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conquistas lá dentro graças a nós porque, uma série de iniciativas populares 

conseguiu emplacar a consagração de alguns direitos fundamentais na 

constituição, mas o conjunto da Constituição de [19]88 significava o sequestro 

por parte das elites das grandes bandeiras que ficaram pendentes, reforma 

agrária, não fez reforma tributária, não fez nenhuma das reformas que o Lula 

também não fez, que até hoje estão pendentes no Brasil. Nós participamos 

diretamente do trabalho coletamos assinaturas em projetos de iniciativas 

populares, participamos de caravanas a Brasília, sempre dentro da nossa 

dimensão, os metalúrgicos tinham 500, e nós tínhamos 15. (TURRA, 2019, p. 

XLI) 
 

3.9.2: 1º Congresso de Professores do ABC (1990) 

 

 

A presente seção da tese traz para a discussão a realização do Primeiro Congresso de 

Professores do ABC, organizado pela sua entidade de classe, o Sinpro ABC. Compreendemos sua 

importância por ter reunido nesse congresso, o conjunto de experiências das inúmeras 

intervenções realizadas pela entidade desde a sua fundação, contando-se o período de seis anos de 

existência e atuação sindical do Sinpro-ABC, na base da categoria de professores e também junto 

a outros sindicatos classistas e movimentos sociais.  

Esse exame, de certo modo, nos ajudou a compreender o papel político do sindicato ao 

longo dos seus primeiros de vida. O que para nós foi de fundamental importância, pois, para o 

estabelecimento do corte temporal da pesquisa entre os anos de 1984 a 1990, estudando desde a 

gênese do movimento daqueles trabalhadores da educação da rede privada de ensino do ABC, 

inicialmente na forma de associação, até o seu primeiro congresso, numa etapa sindical, 

propriamente dita.  

Para a construção do subcapítulo, analisamos o caderno de teses proposto pela diretoria do 

sindicato aos delegados presentes6, o que nos deu condições de compreender a linha política da 

entidade por meio dos seus textos acerca dos temas em que direcionavam as suas preocupações, 

sobretudo as suas resoluções, que além de fazer referência às reivindicações econômicas, também 

tinham compromissos visíveis com as disputas políticas em prol da classe trabalhadora.  

Além do exame dos textos e das resoluções congressuais, nos atentamos também pela 

dinâmica organizativa do congresso na qual estava concernida a participação dos delegados em 

debater e apresentar textos e resoluções. 

                                                           
6 Caderno de Teses apresentados aos delegados no 1º Congresso dos Professores do ABC – Sinpro-ABC no ano de 

1990. 
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Consideramos esses passos importantes para de fato compreendermos a importância desse 

sindicato não só para o avanço da luta dos trabalhadores da educação do ensino privado da região 

do ABC, mas também, como peça fundamental para o processo de democratização do Brasil nos 

idos dos anos de 1980, com o fim do regime ditatorial militar no Brasil.   

Reforçamos o fato de que um congresso sindical aglutina em suas discussões todo o 

acúmulo de suas experiências e também a construção de intervenções futuras. E por se tratar do 

primeiro congresso desses sujeitos coletivos, compreendemos que o conjunto de discussões 

realizadas nos dias de congresso nos ajuda a responder algumas das questões de nossa pesquisa e 

até mesmo confirmar ou não, nossa hipótese de pesquisa.  

Principalmente, quando um de seus fundadores nos afirmou que o primeiro congresso do 

Sinpro-ABC, pode ser considerado a síntese de todo o processo de intervenção do sindicato até 

então. 

De fato,  

 

[...] lá pela certa altura do campeonato, a gente fazia encontros, e aí evoluir de 

encontro para congresso. Para poder ter uma decisão com representação, com 

delegados etc e tal, mas era só de alguma maneira a consolidação daqueles 

encontros. Eram muitos encontros, a gente tinha muitos encontros, a gente 

resolveu fazer uma coisa compartilhada com esses outros sindicatos etc e tal. 

[...] O que fez a gente fazer não foi uma necessidade estatutária, foi mesmo 

criação, consolidação, discutir tese com a base, para isso que era o congresso. 

(COSTA, 2018, ANEXOS, p.XXVII) 
 

Por meio das palavras do professor José Carlos, parece ficar mesmo evidente que o 

primeiro congresso do Sinpro ABC foi a consolidação das elaborações acumuladas pela categoria 

desde os seus primeiros passos até momento de sua consolidação política social nos primórdios 

da década de 1990.  

Ao nos debruçarmos sobre os documentos atinentes a esse evento, verificamos em seu 

conjunto que esse sindicato ao realizar o seu primeiro congresso, teve tamanho significado, na 

medida em “seremos o primeiro sindicato de professores de Ensino Privado do Estado de São 

Paulo que fará um congresso, com professores eleitos na base” ( CADERNO DE TESES, 1990, 

p.1). 

Tamanha realização não é algo fortuito e corriqueiro para um sindicato representante de 

uma categoria de professores da rede privada de ensino.  
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Se fizermos uma comparação com os professores da rede pública de ensino, há de se 

concordar que as mobilizações dos trabalhadores dos setores públicos são maiores, em 

quantidades de mobilizações e também em número de pessoas. 

Mas é importante considerar que foi um congresso de trabalhadores da educação, que 

enfrentavam, no dia a dia, péssimas condições de trabalho e, principalmente, as problemáticas de 

ordem salariais em consequência das medidas econômicas do governo.  

Sem falar que, mesmo diante das pressões patronais realizavam suas mobilizações e 

construíam as suas greves, como afirma um dos seus mais destacados dirigentes:   

 

[...] fazer greve na rede privada era muito difícil, são poucas as escolas grandes, 

em geral são escolas pequenas e médias, onde o patrão fica em cima do 

professor o tempo todo. Então a categoria é muito mais pulverizada e tem menos 

tradição de luta do que na rede pública. Mas mesmo assim nós fizemos algumas 

batalhas importantes [...] 

[...] não eram greves do tamanho das dos metalúrgicos. Chegamos a fazer uma 

greve de cinco dias, está registrada aí, greve importante, numa escola de 

Ribeirão Pires.Uma das primeiras que nós impulsionamos. Ou às vezes a gente 

passava o ano inteiro sem fazer greve, conseguia um acordo mais ou menos na 

campanha salarial  e continuava fazendo a atividade sindical que era o que¿ O 

boletim o professor nunca deixou de sair, visita  as escolas nunca deixamos de 

fazer. Até hoje, condição para ser diretor do Sinpro ABC, quem visita as escolas 

regularmente. Era um sindicato que estava próximo a sua base. Para o bem ou 

para o mal. (TURRA, 2019, p. XXXIV) 
 

Segundo os dados encontrados nos boletins do Sinpro-ABC acerca do referido Congresso, 

o mesmo teve como norte construir com o conjunto dos delegados eleitos pela sua base, um plano 

de ação política para o sindicato e principalmente seus princípios de atuação nas áreas da 

comunicação, da formação sindical, e mudanças necessárias no estatuto da entidade. Verificamos 

que as reivindicações para a campanha salarial do ano de 1991 também foram discutidas e 

construídas naquele congresso. 

O Congresso teve um dia e meio de discussão e formulação de suas resoluções. No debate 

de abertura, na noite do dia 30 de novembro, ocorreu uma palestra sobre salários, com a presença 

do Professor, economista e recém Deputado Federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores, 

Aluísio Mercadante. No dia seguinte, dia 01 de dezembro de 1990, o dia foi tomado pelos grupos 

de discussões, plenárias e aprovação das resoluções sobre os temas propostos pelo congresso. 

Ao analisar o caderno de teses do 1ºCongresso de Professores do ABC, realizado em 

1990, compreendemos que os dirigentes da entidade responsáveis pela organização do congresso, 
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sobretudo dos debates políticos, tiveram a preocupação em dar clareza na linha política do 

sindicato por meio dos textos e propostas de resoluções. Caderno esse que tem por tradição 

apresentar para o conjunto dos delegados uma proposta de tese, para dar início a discussão.  

No texto intitulado “Análise da Conjuntura, Economia e política”, o sindicato levou para 

o congresso e para o diálogo com os delegados, a extensão dos debates realizados durante a sua 

trajetória histórica ao longo dos seus seis anos de existência, desde o período em que passou pela 

fase associativista, quando era denominado como Apro ABC e, posteriormente, alcançando a fase 

sindical e a denominação de Sinpro-ABC.  

No documento se procurou apresentar as falácias do governo durante a campanha eleitoral 

e que em quase um ano de governo, já havia confiscado a poupança dos trabalhadores brasileiros 

e congelado os seus salários. 

Pelo que pudemos apurar, o sindicato criou as condições no interior do congresso para 

propiciar o debate do quanto àquela política influenciava na relação patrão e empregado no 

interior da escola. Para além dos efeitos avassaladores para a classe trabalhadora, o texto também 

apresentou para os delegados presentes ao 1º Congresso as reais intenções do governo Fernando 

Collor de Mello, que aos olhos do Sinpro ABC era a subordinação do Brasil aos banqueiros 

internacionais. 

No aspecto social e político, a tese do congresso enfatizou aos delegados a manobra que o 

governo Collor estava fazendo no sentido de criar um clima de subordinação do movimento 

sindical no Brasil. Propondo aos trabalhadores que fizessem parte do “Entendimento Nacional”, 

espaço mais conhecido como “Pacto Social”. A Central Única dos Trabalhadores – CUT aceitou 

participar desse fórum, o que para o Sinpro ABC, era um erro político, pois o real interesse do 

governo era o de conter os trabalhadores e ocasionar o esvaziamento dos movimentos de massas 

e isso permitiria ao governo a aplicação do seu plano de estabilização.  

Foi aí que residiu uma DAS questões mais polêmicas no congresso do Sinpro-ABC, mais, 

precisamente, se “A CUT deve sair do Pacto Social: Sim ou Não?” (CADERNO DE TESES, 1990, p. 

5)  

Estava em curso, por aqueles dias, um governo intitulado por muitos como um 

“desgoverno”, devido ao visível descontrole com relação ao seu ministério, era possível 

presenciar com frequência trocas de acusações entre eles no seu interior. Mas, mesmo diante 

dessa aparente confusão, o centro da política do governo Collor era a retirada de direitos da classe 
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trabalhadora, somado a isso a desmobilização das organizações dos trabalhadores, com confusão 

ou não ministerial. 

Mas mesmo imersos nessa confusão, estavam todos unidos contra as reivindicações e 

direitos dos trabalhadores. O sindicato alertava os delegados do primeiro congresso para isso. 

Para que eles retornassem para suas unidades escolares enfatizando essas problemáticas 

conjunturais e a necessidade da classe se organizar para se contrapor aos ataques do governo e do 

patronato. 

O documento apontava para a importância da disposição de lutas dos trabalhadores que se 

manifestaram por meio das longas greves naquele período, como as organizadas pelos 

trabalhadores eletricitários, Ford, CSN, Ferroviários, bancários, correios, servidores públicos 

federais e petroleiros.  

Segundo a apreciação do Sinpro-ABC, o que levou a CUT a integrar o Fórum de 

“Entendimento Nacional”, foi à tentativa de Greve Geral do dia 12 junho que não ocorreu a 

contento. Em decorrência disso, na reunião da Executiva Nacional da CUT por estreita minoria 

8X6 resolveu participar do Fórum “Entendimento Nacional” – Pacto Social, o que para a direção 

do Sinpro ABC foi um erro político e uma das problemáticas levantadas em seu primeiro 

Congresso, conforme sinalizamos anteriormente, 

 

Como a CUT pode participar deste fórum de ‘entendimento’ se o governo não 

abre mão de uma política salarial que arrocha os salários, diminuindo ainda mais 

o nosso poder de compra? Os nossos salários valem hoje apenas 25% do que 

valiam em março! Não, a CUT deve sair do fórum do ‘entendimento nacional’ e 

adotar um plano de lutas que unifique os trabalhadores no rumo de uma Greve 

Geral para conquistar o reajuste mensal de salários, a recuperação das perdas e o 

conjunto novas reivindicações mais urgentes. 

Unidos todos podemos derrotar o governo Collor e abrir caminho para outro 

governo que, atenda as reivindicações, rompendo com a subordinação da 

economia nacional aos interesses dos credores da Dívida Externa e do F.M.I. 
(CADERNO DE TESES, 1990, p.4-5) 

 

O Sinpro-ABC questionava publicamente a CUT perante aos delegados do congresso, em 

seu caderno de teses, como a Central podia aceitar participar de um fórum daqueles com um 

governo que não abria mão de modificar a política salarial, por uma política que atendesse os 

anseios e as necessidades dos trabalhadores e não a continuidade da então política de arrocho 

salarial. Não havia ilusões com aquele governo. 
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O Sinpro-ABC foi categórico em uma de suas resoluções congressuais quanto a esse 

impasse, propunha a saída da Central Única dos Trabalhadores do fórum de entendimento. A 

continuidade da CUT naquele Fórum provocaria confusão no conjunto da classe trabalhadora, 

logo, seria preciso fazer o movimento contrário, convencer a classe de que não havia ilusão com 

relação ao governo e sim esperança na organização das massas por meio da luta concreta, lutas 

que pudessem unificar os trabalhadores em direção a construção de uma Greve Geral para as 

conquistas salariais, principalmente no que se referia a recuperação das perdas salariais e o 

“conjunto de outras novas reivindicações”.  

Como meio de superar essas problemáticas, o sindicato apresentou para os delegados 

presentes as seguintes propostas de resolução sobre o tema conjuntural, 

 

 

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO: 

1- O Congresso se posiciona pela saída imediata da CUT do fórum do 

“Entendimento Nacional”. 

2- Que a CUT retome a perspectiva de preparação de uma Greve Geral pelo 

reajuste mensal de salários (ICV-DIEESE) e recuperação das perdas 

salariais, e os 13 pontos de sua plataforma. 

3- Que o Sinpro ABC, participe de atividades contra o pagamento da dívida 

externa. 

4- Que repudie e participe das atividades contra a visita de Bush ao Brasil dia 4 

de dezembro. (CADERNO DE TESES, 1990, p.7) 
 

 

 

Percebemos que o conjunto de resoluções sobre a conjuntura proposto aos delegados no 

primeiro congresso pelo sindicato em seu caderno de teses realizou um debate por inteiro sobre as 

problemáticas que envolviam não só os trabalhadores da educação da rede privada de ensino da 

região do ABC, mas também o conjunto dos trabalhadores, ou seja, para o conjunto do 

movimento sindical. 

O que pode ser confirmado no conteúdo da entrevista sobre o papel do Sinpro ABC que 

nos foi oferecida por um dos dirigentes sindicais envolvidos naquela problemática.  

 

[...]Às vezes. Havia também a relação inversa. Mas isso não era apenas o Sinpro, 

era um momento de ebulição. O Sinpro em particular porque ele (...) Embora ele 

fosse um sindicato numa categoria que não tinha uma tradição de mobilização de 

greve. Professor da rede privada não tem tradição de mobilização de greve... 

Difícil! Ao mesmo tempo era uma equipe de dirigente que tinha uma formação 

política, que vinha do movimento estudantil, vinha de outras experiências 
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sindicais, como já falei. E que tinha consciência de pensar o conjunto do 

movimento sindical, de não pensar só no umbigo do Sinpro ABC. Então não 

tinha congresso da CUT que não tivesse uma tese do Sinpro ABC. Que era 

debatida na diretoria. O delegado era eleito sobre a base da tese. Aí precisava 

recolher (...). (TURRA, 2019, p. XL) 
 

 

Por meio das propostas de resoluções do primeiro congresso do Sinpro-ABC percebemos 

que essa prática de pensar o conjunto do movimento sindical não se dava apenas nos congressos 

externos, na CUT e federações, se davam também nos encontros realizados pelo sindicato e 

sobretudo em seu primeiro congresso, caracterizando uma via de mão dupla.  

 

3.9.3: Reivindicações da campanha Salarial de 1991: uma das pautas do 1º Congresso 

 

No bojo do temário que esteve presente no primeiro congresso e que teve grande 

importância naquele período foi “A Campanha Salarial de 1991”.   

As principais reivindicações da campanha salarial do ano de 1991 discutidas no 1º 

Congresso do Sinpro-ABC demonstraram com clareza as dificuldades enfrentadas pelos 

professores da rede de ensino privada do ABC.  

Havia mais de vinte e quatro pontos de reivindicação, variando entre questões salariais, 

desde reposição até aumento, pontos atinentes às condições de trabalho, ao direito de se organizar 

enquanto trabalhador dentre outros como podemos verificar a seguir, 

 

- Reposição salarial segundo os índices do DIEESE 

- Aumento real de salário de 15% 

- Mudança da data base para 1º de maio 

- Hora-atividade de 25% 

- Piso salarial de 10 BTNs 

- Adicional noturno de 30% a partir das 18h 

- Vale de 40% 

- Estabilidade no ano letivo 

- Garantia de emprego a 36 meses da aposentadoria 

- limitação do número de alunos por sala, segundo modelo pedagógico e 

acréscimo de 1 BNT por aluno excedente  

- Intervalos e janelas remunerados 

- Adicional insalubridade de 20% para professores que trabalham em laboratório 

- Auxílio creche integral 

- Férias de 30 dias e recesso de 30 dias sem atividade 

- Licença remunerada ao pós-graduado em fase de defesa de tese 

- Abono de faltas para participação em assembleias 
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- Utilização do espaço das escolas para assembleias de professores com a 

presença do Sindicato 

- Eleição de suplente para os Delegados Sindicais 

- Espaço próprio nas escolas para instalação de nossa Biblioteca Circulante e 

para exposição de interesse da categoria 

- Livre trânsito dos Diretores do SINPRO ABC nas escolas 

- Direito de informação sobre professores admitidos, demitidos, seus salários, 

carga-horária, etc. 

- Acesso ao Regime Interno das escolas 

- Criação de um Foro para a solução de conflitos trabalhistas autônomo ao 

Estado 

- Recesso escolar no dia 15 de outubro – DIA DO PROFESSOR (CADERNO 

DE TESES, 1990, p.8) 

 

Não diferente das resoluções do temário anterior, sobre a conjuntura, percebemos que 

sobre a campanha salarial do ano de 1991, os pontos reivindicatórios tinham intima relação com 

as reivindicações do conjunto da classe trabalhadora, não se atendo apenas nas questões ditas 

locais, no caso dos professores da rede privada de ensino da região do ABC, como também se a 

base da categoria não estivesse esclarecida com relação aos objetivos reais do governo Collor, 

também não compreenderia as facilidades e dificuldades em colocar em marcha a campanha em 

discussão, pois, uma coisa estava relacionada à outra. 

Ao analisar as propostas de resolução do sindicato sobre a campanha salarial para o ano 

de 1991, é possível compreender que aqueles trabalhadores não tinham assegurados pelos seus 

patrões direitos elementares de um trabalhador. Era visível tamanha exploração no ambiente de 

trabalho.  

 

3.9.4: A importância das relações intersindicais para pensar o conjunto do movimento 

sindical. 

 

 

Um dos pontos que consideramos fundamental trazermos para essa seção e que foi uma 

das pautas debatidas entre os delegados do congresso, foi à importância de estabelecer relações 

intersindicais, que a nosso ver e de acordo com a prática do Sinpro-ABC o caracterizou como um 

sindicato que concretamente pensava e agia o conjunto do movimento sindical durante o seu 

processo de consolidação, sobretudo nos seus primeiros seis anos de intervenção.  

Chamou-nos a atenção pelo modo como o caderno de teses abordou o assunto junto aos 

delegados. O sindicato levou para o congresso uma discussão, teórica histórica, partindo de uma 
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análise econômica e política dos anos de 1930 no Brasil que deu início há um ciclo de transição 

agrário-exportador para uma economia industrializante, mudando significativamente a estrutura 

social do país e principalmente a composição da classe trabalhadora, do qual enfatizaremos o 

trecho a seguir,  

 

Em 1939 e o ano do decreto-lei n. 1402 que institui a organização do sindicato 

por categoria profissional, e também o princípio da unicidade e as bases do 

Sindicalismo assistencialista, criando o imposto sindical base para o 

encastelamento de pelegos e atrelamento ao Estado. A partir de então está 

reservado aos sindicatos um papel essencialmente administrativo, com funções 

delegadas pelo Estado, onde a “Justiça do Trabalho” servirá de instrumento de 

resolução dos conflitos, transforma ainda os sindicatos, de instrumentos de luta 

em meros organismos prestadores de assistencialismo social, tornando-os 

verdadeiros escritórios jurídicos, constituindo máquinas burocráticas e 

administrativas. (CADERNO DE TESES, 1990, p. 9-10) 
 

Mais adiante o documento apresentou a discussão da concepção do sindicato classista, 

enfatizando seus objetivos históricos e seus princípios norteadores. Reafirmando que seria com 

base naqueles princípios e não nos modos como a legislação do período em estudo desenhava o 

sindicato (com o intuito apenas assistencialista) que o Sinpro ABC deveria se estruturar. Era 

preciso garantir por meio da sua prática sindical, o “mais amplo debate franco e fraterno num 

espaço largamente democrático com objetivos claros do enriquecimento político da categoria” 

(Caderno de teses, 1990). 

E, principalmente, um sindicato independente dos governos, como é possível apreciar pela 

reprodução do excerto abaixo. 

 

Deve assumir o papel de representar, organizar e conscientizar os trabalhadores 

desde os seus locais de trabalho até sua instância máxima, buscando unificá-los 

enquanto classe e instrumentalizá-los para a luta entre o capital e o trabalho, 

derivam da concepção classista alguns princípios norteadores, liberdade e 

autonomia, a democracia interna e a unidade de ação. (CADERNO DE TESES, 

1990, p.10) 

 

Fica evidente que a preocupação do sindicato era a de formar os trabalhadores 

politicamente para que eles pudessem intervir no seio da luta de classes e almejar as suas 

conquistas imediatas e, mormente a transformação da sociedade. Mas para isso era necessário 

compreender por meio do processo histórico da luta dos trabalhadores, como essas organizações 

se construíram e principalmente as suas características.  
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Acreditamos que foi com esse intuito que o Sinpro-ABC apresentou essa discussão em 

seu primeiro congresso ao conjunto dos delegados.   A seguir o conjunto de resoluções propostas 

pelo sindicato e que foram discutidas em grupos pelos delegados. 

 

Propostas de resolução 

 

1- Buscar de forma consequente ampla participação nas lutas gerais dos 

trabalhadores. 

2- Dinamizar a concepção classista, para romper com a visão corporativista. 

3- Fomentar o debate na categoria para unificação e uma única entidade de 

trabalhadores de ensino particular do ABC.  

4- Participação efetiva do Sinpro ABC junto ao DNTE ( Departamento 

Nacional dos Trabalhadores em educação da CUT) visando criar os DETE ( 

Departamento Estadual dos Trabalhadores em Educação da CUT). 

5- Criar condições objetivas para que a secretaria agilize as deliberações do 

congresso. (CADERNO DE TESES, 1990, p.12) 

 

Durante o período de atuação do Sinpro-ABC na sua região de origem e sobretudo com o 

conjunto do movimento sindical pelo Brasil a fora, nos foi possível verificar que essa 

intensificação das relações com os sindicatos tornou-se uma constante, isso porque o momento 

político exigia essa unidade dos trabalhadores e de suas organizações.   

 

[...] nós fazíamos muito trabalho junto com os outros sindicatos, motorista, 

metalúrgico e professor. Fazíamos panfletagens comuns pela defesa das 

conquistas do conjunto dos trabalhadores. Tem aqui no nosso site, uma faixa 

grande: “Fora Collor!” Eleições Gerais Já! Sinpro ABC. Então a gente 

participava da vida política do país, como a maioria dos sindicatos pelo menos 

na região do ABC também o fazia. (TURRA, 2019, p. XXXVII) 

 

3.9.5: Proposta de ação no Campo Educacional 

 

 

Na tentativa de compreender se o sindicato tinha propostas ou preocupações com as 

problemáticas ditas educacionais e pedagógicas na ocasião de sua concepção até a realização do 

seu primeiro congresso, verificamos por meio das entrevistas realizadas, dos boletins idealizados 

pelo próprio sindicato, do seu estatuto, e do caderno de teses do 1º Congresso do Sinpro-ABC, 

que esse foi um tema que por mais que tivesse  intenção em aprofundá-lo no interior do sindicato, 

isso não avançou ao longo do período em que nos dispusemos estudá-lo. Isso se deu por inúmeras 

questões, das quais trataremos adiante. 
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Ao analisar as entrevistas realizadas no trecho que tratamos sobre essa questão 

percebemos maneiras diferentes de compreensão do papel do sindicato sobre essa temática no 

interior do ensino privado.  

Como já discorremos em linhas anteriores a principal bandeira educacional do Sinpro-

ABC era pela educação pública, mesmo sendo um sindicato dos trabalhadores da rede privada de 

ensino. O que para seus dirigentes não havia nenhum tipo de contradição, pois,  

 

Uê porque tal como qualquer assalariado precisa ser defendido, o professor da 

rede privada precisa ser defendido também, agora nosso objetivo de ensino não é 

como é que se diz eternizar a educação privada, a educação como empresa, a 

educação como negócio. Nosso objetivo é ter ensino público e gratuito para 

todos. (TURRA, 2019, p. XXXIV) 
 

 Ao ser indagado sobre essa questão, o professor José Carlos nos disse que, 

 

Bandeiras educacionais de alguma maneira a gente tinha um sindicato que 

defende a educação pública. É um sindicato que a bandeira central dele é a 

defesa do ensino público. E para quem fala que isso é uma contradição, a 

explicação é que é a defesa dos trabalhadores da escola. A gente defende a 

educação (...) o ensino público e deixa isso bem claro, isso sempre foi central no 

nosso estatuto e etc. Isso daí articulou sempre bem a gente, nunca foi um 

problema. Nunca ninguém entrou aqui criticando achando que a gente não tinha 

que defender o ensino público, entendeu? (COSTA, 2018, ANEXOS, p.XV) 

 

Mas havia também a tentativa de discussão sobre o tema educacional no interior do ensino 

privado, o que de certa maneira não vingou durante o seu processo de consolidação. Não vingou 

por vários motivos, por princípios de alguns dirigentes, no caso do Julio Turra e de certa forma 

pelo fato do sindicato “ser engolido” pelas pautas mais amplas e de reivindicações econômicas.   

Ao analisar o caderno de teses na parte concernente a educação, verificamos que havia 

esse esforço em debater a educação no ensino privado, mas percebemos também uma certa 

vulnerabilidade, ou seja, alguns de seus dirigentes reconheciam a importância de realizar esse 

tipo de debate com o conjunto da categoria, mas que por conta do atropelo das medidas do 

governo, criava-se naquela ocasião um quadro político e econômico no qual a classe trabalhadora 

se encontrava submersa ao que essas medidas produziam, como a retirada de direitos e 

dificultando o custo de vida da população.  
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Medidas essas que atingiam a classe trabalhadora no seu conjunto e consequentemente as 

ações de resistência das entidades de classes se deflagravam de maneira unificada por meio das 

pautas comuns. A conjuntura nacional determinava as pautas regionais. 

No caso da educação, o que se defendia em nível nacional era uma educação pública e 

gratuita para todos; esse era o mote que se esperava do movimento reivindicatório naquela 

conjuntura política. O clima exigia isso! E o Sinpro-ABC, mesmo sendo um sindicato 

representante dos trabalhadores da rede privada de ensino, tinha como centro no campo da 

política educacional, a defesa do ensino público e gratuito para todos, conforme registrado em 

linhas anteriores. 

Mas, no dia a dia dos trabalhadores da rede privada de ensino do ABC, no que se referia 

às questões pedagogias, havia alguns assuntos polêmicos apresentados pela diretoria do sindicato, 

que mereciam atenção e que, por conta disso, foram colocadas na pauta do primeiro congresso do 

Sinpro ABC. 

 

Dizemos se tratar de uma questão polêmica porque por um lado cada vez menos 

o professor tem tempo para fazer aprofundamento, ampliação de aprendizado e 

montagem de obra escrita, original ou não, mas de sua própria lavra; e por outro 

lado o professor tem tido cada vez menos espaço de autonomia dentro das 

escolas privadas. 

A primeira questão resolver-se-ia com melhores salários, melhores faculdades, 

cursos criativos e eficientes, planos de carreiras que visassem o aperfeiçoamento 

do professor. Caso contrário, o que se tem é a ação individual e por conta 

própria do professor – o que não tem reconhecimento por parte das escolas 

privadas. (CADERNO DE TESES, 1990, p. 15) 
 

 Além disso, 
  

Primeiramente caberia uma digressão acerca do que acontece: as escolas que se 

dizem ‘moderna’, ‘de qualidade’, ‘diferenciadas’, ‘uma opção’ ou com uma 

proposta de ensino”, são justamente aquelas que mais sufocam a liberdade de o 

professor criar, produzir e intervir no processo de ensino. São aquelas que criam 

os corpos de coordenadores, de especialistas em educação e as linhas de trabalho 

e com esses instrumentos dizem ‘o que se deve e o que não se deve fazer em sala 

de aula’. Fazem todo o tipo de ‘cooptação’ com o que transformam uma política 

objetivamente autoritária e mistificadora em ‘participação e criatividade’, 

(CADERNO DE TESES, 1990, 16) 
 

Por se tratar de questões que dificultavam o trabalho do professor em suas unidades de 

trabalho, alguns de seus dirigentes tinham o entendimento de que isso deveria ser discutido com o 
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conjunto da categoria, pois essa demanda chegava até as instâncias sindicais. Era necessário abrir 

uma discussão e certamente dar uma resposta.  

No entanto, tínhamos outros entendimentos sobre essa questão.   

 

Eu não me recordo de nenhum debate pedagógico na história do Sinpro ABC. 

Isso não era assunto nosso. Nosso assunto era condições de trabalho e salário 

(...). Direitos! Pedagogia não era problema nosso, pelo menos enquanto eu fiz 

parte da diretoria. Eu achava curioso isso porque, na APEOESP, por exemplo, 

sempre tinha uma pressão da pedagogia (...). A gente tinha muita consciência, os 

diretores de que a educação privada era um negócio, dá dinheiro, não tinha 

cálculos, os cursinhos, uma escola privada com onze alunos em uma sala de aula 

já pagava todos os custos. Eles botavam cinquenta em uma sala de aula, agora 

imagina o lucro líquido que eles tinham? Democratizar ou discutir currículo, a 

gente vendia a nossa força de trabalho e tentava cobrar o mais caro possível pelo 

salário, a hora aula, pelos direitos, e quando se tratava de atividades de formação 

e tal fazia no sindicato, não ia fazer na escola, na escola privada... No padre ou 

no tubarão de ensino, fazia curso de formação no sindicato. 

[...] gente representava os três graus né, primeiro, segundo e terceiro grau. E a 

gente lhe dava com questões trabalhistas, não militava com questões 

pedagógicas. Aliás, que eu acho que o sindicato de professores da rede privada 

tem que fazer, eu acho até hoje isso. Uma puta frescura democratizar o ensino 

privado, para democratizar tinha que ser público! Né? Pagar mensalidade?  

[...] Não incidíamos no sentido de mudar o currículo das escolas, de ter um 

currículo mais progressista, mesmo porque não era escola pública. Escola 

privada... Vamos mudar o currículo do Mackenzie? Vamos mudar o currículo 

não sei de onde? (TURRA, 2019, p.XXXVII) 

 
 

Mesmo com esses posicionamentos estreitos politicamente, em seu primeiro congresso, o 

Sinpro-ABC apresentou sinteticamente as seguintes propostas de resoluções no campo da 

educação:  

 

POPOSTA DE RESOLUÇÃO 

Por isso INDICAMOS: 

1) cabe ao Sinpro definir formas de intervenção dos professores na definição de 

linhas de conteúdo, práticas pedagógicas e investimentos em áreas de 

conhecimento; 

2) cabe ao Sinpro empreender uma política que vise resguardar a autonomia 

dos professores diante das investidas das direções das escolas; 

3) definir como parte da ação dos delegados sindicais o fortalecimento dessa 

autonomia do corpo docente; 

4) definição de uma proposta educacional alternativa às propostas pelas escolas 

privadas e que sirvam de referência para os professores; 

5) realização de cursos, seminários e debates que coloquem essas questões 

como de interesse dos profissionais da educação do setor privado. 

Acreditamos que essas questões, debatidas pelo conjunto da categoria tanto 

produzirão propostas mobilizadoras, como surtirão novas questões que aqui não 
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puderam ser anunciadas, mas que pelo menos orientarão a nossa ação futura. 

Desde que entendermos o professor como um intelectual, um produtor cultural. 

(CADERNO DE TESES, 1991, p. 17-18) 

 

Também seria importante lembrar que apenas alguns anos antes, em 1987, o Sinpro-ABC 

havia participado da Conferência Nacional de Educação da Confederação de Professores do 

Brasil, que trouxe como a principal resolução do encontro a emissão da “Carta de Brasília”, 

sendo uma das entidades signatárias e cuja a essência do seu teor transcrevemos abaixo: 

Carta de Brasília 

Os participantes da primeira conferência nacional de educação realizada em 

Brasília de 19 a 23 de julho, promovida pela Confederação de Professores do 

Brasil (CPB), com a presença de entidades educacionais e sindicais, abaixo 

relacionados, vem manifestar-se publicamente frente à crise política, econômica 

e social, assim como os graves problemas que afetam a educação neste país. 

O quadro de instabilidade vivido hoje no Brasil se expressa no conjunto de 

medidas casuísticas e autoritárias adotadas pelo governo Sarney, ainda tutelado 

pelos militares. Tais medidas, concretizados por um governo sem legitimidade, 

através de sucessivos pacotes, destacadamente o Plano Bresser, continua 

impondo ao povo brasileiro uma política econômica de submissão às imposições 

do FMI, aprofundando o arrocho salarial, a recessão e o desemprego. 

Tal política econômica visa a continuidade do pagamento da dívida externa, cujo 

preço é o responsável maior pela situação de pauperização e angústia do povo 

brasileiro, gerando a limitação de verbas para a realização de programas básicos 

de cunho social como saúde, moradia e educação. 

Ao mesmo tempo, o governo Sarney reforça as posições do latifúndio, com a 

falácia da reforma agrária, com a deliberada omissão diante das perseguições e 

assassinatos de líderes rurais, tentando frear a luta e organização dos 

trabalhadores, utilizando os recursos autoritários como a Lei de Segurança 

Nacional para o conjunto dos trabalhadores. 

No Congresso Constituinte, marcadamente conservador, fruto do poderio 

econômico e do controle dos meios de comunicação social, as tendências 

apontam para a aprovação de um texto constitucional divorciado dos reais 

interesses da maioria da população. Tudo isto se situa dentro da ofensiva 

patrocinada, com fortíssimas pressões, pelo grande capital através dos 

monopólios, do latifúndio e do sistema financeiro. 

Os participantes desta conferência entendem que esse quadro determina os 

graves problemas que afetam a educação. Denunciam que a omissão histórica do 

Estado é responsável imediato pela existência de oito milhões de jovens em 

idade escolar fora da escola, quarenta milhões de analfabetos adultos e 

numerosos contingentes de adultos sem acesso à escolarização básica, precária 

formação do magistério com caráter intencionalmente ideológico, 

comprometendo o desempenho profissional dos docentes e salários aviltantes em 

todo o país. 
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Tudo isto vem criando um sistema de ensino incapaz de atender em quantidade e 

qualidade as necessidades da população escolar, vem configurando as péssimas 

condições de trabalho em que se encontra o magistério e vem mantendo a 

escassez e má distribuição das verbas públicas. 

É importante denunciar também que os meios de comunicação social, em mão 

de poderosos grupos econômicos, vêm contribuindo para mascarar, diante da 

opinião pública, as profundas contradições da sociedade brasileira. 

Assim, conscientes de seu papel e de sua contribuição para enfrentar essa 

situação, os participantes desta conferência reafirmam sua disposição de lutar 

em defesa da escola pública, gratuita, unitária, laica, democrática e de boa 

qualidade que atenda aos reais interesses populares. 

Traduzem essa luta na conquista da democratização da escola, da garantia do 

acesso e permanência na escola de todas as crianças em idade escolar, do 

controle das verbas públicas pela população, a exclusividade da destinação das 

verbas públicas para a escola pública, na escola unitária superando a dualidade 

da escola academicista e técnica, da permanência da criança em tempo integral 

na escola, da melhoria das condições salariais e profissionais do magistério, do 

fortalecimento das entidades da categoria, de um Plano Nacional de Educação, 

de um plano de erradicação do analfabetismo e da democratização dos meios de 

comunicação. 

Os participantes desta Conferência Nacional de Educação estão conscientes de 

que essas conquistas estão interligadas com o processo de democratização da 

sociedade brasileira. 

Por isto se engajam nas lutas gerais ao lado de todas as categorias profissionais, 

comprometendo-se com o processo articulado de intensificação da pressão 

popular ao Congresso Constituinte, na defesa dos direitos dos trabalhadores, na 

organização e participação na greve geral convocada pelo movimento sindical e 

na participação e organização do movimento das Diretas Já. 

Brasília, 23 de julho de 1987. 

Conferência Nacional de Educação da Confederação de Professores do Brasil - 

CUT, CGT, FITEE, FETERJ, UNE, FENOE, CENPASE, ANDE, CEDES, 

SINPRO ABC, SINPRO Nova Friburgo, SINPRO Sergipe, SINPRO Pará, 

SINPRO Bahia, SINPRO São Luís, SINPRO Goiás (CPB Notícias, julho/1987, 

p. 2) 
 

3.9.6: A Cultura como meio para organizar a categoria e politizá-la também 

 
 

Sobre a questão cultural o sindicato levou para a discussão do congresso, os males que a 

ditadura militar tentou causar quando bloqueava a importância da cultura junto a visão do povo 

brasileiro. Sendo ela, a cultura, no ponto de vista do Sinpro-ABC um instrumento político 

fundamental de diálogo com a classe trabalhadora, ainda mais naquele momento de repressão e 

proibição das liberdades democráticas, nas quais as liberdades de expressões foram fortemente 
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afetadas, os movimentos se colocaram em marcha para se contrapor as ideias e práticas do regime 

no sentido de esclarecer a sociedade, já que os meios de comunicação eram a extensão do próprio 

regime.  

Nesse sentido o primeiro congresso dos professores do ABC paulista considerava a 

cultura como algo de extremo significado e importância a ser aprimorado no interior do sindicato. 

Para tanto resgatar as contradições históricas de um período recente sobre o seu papel no 

congresso pareceu uma estratégia política do sindicato em considerá-la também como mais um 

instrumento de formação política para a base da categoria dos professores da rede particular de 

ensino da região do ABC. É o que pudemos perceber no trecho a seguir do caderno de teses do 

Primeiro Congresso que discorreu sobre essa pauta, 

 

Não obstante os males causados pelo regime militar que começou a mostrar sua 

verdadeira face nos anos de 1978 e 1979, quando num primeiro momento os 

trabalhadores e a atividade sindical sintonizados num mesmo anseio, começaram 

a fazer frente ao regime que além de podar a atividade cultural quer no âmbito 

social, quer na expressão artística, iniciaram um movimento que além das 

grandes greves, contou com o retorno de artistas e personalidades culturais que 

estavam fora do país por não poderem exercer ou colocar em prática suas 

atividades no Brasil. Assim a atividade cultural que sempre estiver patrulhada 

pelo governo militar passa a exercer um papel fundamental, no contexto social, 

quando os artistas e agentes culturais, através das mais diferentes formas de 

expressão, cinema, teatro, músicas, debates, mesmo atividades de plástica, 

procura denunciar e fortalecer a organização da sociedade para consolidar as 

liberdades e conquistas definitiva de autonomia na sua forma de expressão 

resgatando junto ao público o elo perdido, tornando a cultura, a expressão e o 

retrato mais fiel do povo. 

É neste contexto que os setores mais combativos da nossa sociedade, e as 

lideranças mais sensatas procuram fortalecer a atividade cultural priorizando-a 

em suas entidades, assim sendo percebe-se claramente a conjunção positiva que 

existe entre a atividade cultural e política. (CADERNO DE TESES, 1990, p.19-20) 

 

O Sinpro-ABC ressaltava em seu documento base do congresso que as entidades de 

classes brasileiras mais combativas compreendiam que era praticamente impossível organizar 

uma sociedade sem a presença da atividade cultural. Para o sindicato a cultura,  

[...] funciona como registradora inquisidora ou apontadora (algumas vezes) de caminhos e 

sugestões em sua manifestação. (CADERNO DE TESES, 1990, p. 20) 

Isso demonstrava que o Sinpro-ABC se colocava como uma dessas organizações, e por 

esse motivo era necessário realizar esse tipo de discussão nos seus fóruns de discussões com a 

base da categoria.  
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Conforme nos explica Arroyo (1979, p. 14) as “mudanças, desta vez, poderão vir de 

dentro da sociedade brasileira, das contradições e pressões existentes a nível dos interesses de 

classe, que chegam até o político, cultural e educacional.” 

Outro fato que justificava esse tipo de discussão com sua base era a sua filiação a CUT, 

como podemos verificar a seguir,  

 

No âmbito sindical os sindicatos filiados a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), ressaltam a importância da atividade cultural no seio de sua organização 

e o SINPRO-ABC, reafirma esta posição ao organizar em seus estatutos uma 

secretaria de assuntos culturais, que busca unir a atividade política à 

manifestação cultural o que certamente contribuiu para o avanço da organização 

sindical e potencializa os trabalhadores em Educação. (CADERNO DE TESES, 

1990, p.20) 

 

A cultura para o Sinpro-ABC era uma aliada para a transformação social ao ser inserida 

na prática sindical, sendo que a atividade cultural sindical deveria 

 

[...] propiciar ao trabalhador a possibilidade deste participar, ver, ouvir e opinar 

sem medo, sem patrulhamento e sem cerceamento, senão que recorreremos nos 

tempos negros de outrora quando um artista para denunciar a miséria do nosso 

povo tinha de trocar suas frases e suas rimas como no exemplo de Chico 

Buarque de Holanda: ‘NA BARRIGA DA MISÉRIA NASCI BATUQUEIRO 

...’   Sendo que a frase real seria: ‘NA BARRIGA DA MISÉRIA NASCI 

BRASILEIRO ...,  

Não podemos e não devemos recair no erro do passado onde a cultura e a 

atividade artística, não passava de algo como ‘PÃO E CIRCO’ (CADERNO DE 

TESES, 1990, p.22) 

 

Tais premissas se desdobraram nas seguintes propostas de resoluções:  
 

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO 

 

1- RESOLUÇÕES – ‘SEC. EDUCAÇÃO CULTURA NO AMBITO 

SINDICAL’ 

1.1. – A SECRETARIA ENTRE OUTRAS COISAS PROCURARA 

DESENVOLVER Atividade Culturais tais como: 

a) Promoção de eventos Artísticos que possam contribuir para as discussões a 

nível de conjuntura dentro da entidade. 

b) Auxiliar no fortalecimento da construção de uma entidade sem preconceitos 

e que incentiva os seus associados e a sua base através das atividades 

propostas. 

c) Promover e organizar debates culturais ou políticos com o objetivo de 

potencializar a categoria. 

1.2. – A SECRETARIA DEVE CONTER NA SUA ESTRUTURA: 

a) Um canal de comunicação direta com a categoria, para poder incentivá-la a 

participar das propostas. 
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b) Um veículo de comunicação para orientar e informar a categoria. 

c) Um plano e um calendário de atividades que sejam compatíveis com as 

condições da entidade, e que seja no mínimo semestral. 

1.3. – A SECRETARIA DEVE TER COMO OBJETIVO: 

a) Estimular a criação e a discussão na categoria para uma maior participação 

desta na entidade sindical. 

b) Potencializar a categoria e o SINPRO na questão de uma atividade cultural 

que aponte para uma integração entre as partes – ENTIDADE + 

CATEGORIA. 

c) Buscar através de eventos artísticos ou Educacionais recursos para a 

entidade, quer no campo financeiro, quer no campo político. 

d) Aumentar o interesse dos associados em participar da entidade, através de 

sua participação espontânea, nas atividades Culturais e Artísticas, e ao 

mesmo tempo atrair novos associados tendo sempre como perspectiva a 

aglutinação e a potencialização da categoria em todos os níveis. (CADERNO 

DE TESES, 1990, p. 22-23.) 

 

 

3.9.7: “Comunicar é Preciso” 

 

Um dos instrumentos de comunicação que o Sinpro-ABC sempre utilizou para dialogar 

com a base da categoria dos professores do ABC foi o boletim.  Desde as suas mais remotas 

origens associativistas esse foi um veículo que deu conta de expressar a linha política da 

entidade, agrupando, mobilizando e principalmente informando os professores sobre a situação 

real dos trabalhadores das inúmeras unidades escolares da região e também sobre as 

problemáticas conjunturais do país que afetavam milhões de trabalhadores. 

O boletim conhecido entre seus pares como “O PROFESSOR”, teve grande evolução no 

período de seis anos de existência do Sinpro-ABC, sendo inegável o seu papel político. Mas o 

congresso teve a intenção de realizar algo mais ousado com relação a comunicação sindical junto 

ao conjunto de delegados, além do que era preciso alargar a audiência, ultrapassando o quadro da 

categoria e alcançar o conjunto da sociedade sobre as pautas discutidas no interior do sindicato. 

 

O que falta aperfeiçoar é uma regular inserção nos órgão de comunicação da 

região – rádio, jornais, etc – com vistas a nossa categoria ocupar um espaço 

condizente com a nossa condição profissional e de formadores de opinião. Por 

isso, o SINPRO ABC deverá profissionalizar e informatizar esta área, a exemplo 

do jurídico e administração. (CADERNO DE TESES, 1990, p. 24) 
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No sentido de não cair no isolamento e ganhar apoio efetivo da sociedade, diante do fato 

que as questões educacionais e sobretudo do ensino privado eram um assunto que interessava a 

todos e que fazia parte do pacote de medidas do governo federal, trazendo junto a isso a 

precarização dos trabalhadores dessa rede de ensino.  

Como maneira de viabilizar o fortalecimento da comunicação do sindicato, o congresso 

apresentou aos delegados as seguintes propostas de resoluções, 

 
PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO: 

 

1. Boletins “O Professor” para a categoria, específico para uma escola e 

também voltados para a comunidade – Pais e Alunos. 

2. Cartazes para promover campanhas e eventos. 

3. Revista cultural para tratar de assuntos culturais ligados a nossa profissão. 

4. Cadernos do jurídico para as convenções coletivas e outros direitos nossos 

enquanto trabalhadores. 

5. Inserção na Mídia: jornal, rádio, etc. 

6. Documentação fotográfica, por vídeo, etc, dos eventos realizados pelo 

SINPRO ABC. 

7. Livro ‘5 anos do SINPRO ABC – fotos, depoimentos e perspectivas’. 

8. E para viabilização das propostas acima é imprescindível profissionalizar e 

informatizar esta secretaria. 

9. Realizar um trabalho conjunto com os respectivos Departamentos de 

Comunicação da Federação, Confederação e CUT. (CADERNO DE TESES, 

1990,  p. 24-25) 

 

 

3.9.8: A Organização financeira da entidade e sua independência política 

 

 Outro tema que foi amplamente debatido no 1º Congresso do Professores do ABC, 

foi a necessidade de organização financeira do sindicato. O que para a sua direção era um assunto 

exclusivamente de ordem política e por conta do grau de sua importância deveria ser debatido 

com o conjunto da categoria e com a profundidade que o tema merecia.   

Como base para essa discussão com os delegados do congresso, o sindicato apresentou em 

seu texto que a sua sobrevivência deveria vir das contribuições advindas da categoria. Enfatizou 

que essa prática estava ancorada em um dos princípios elementares para a manutenção de um 

sindicato que se diz de fato combativa. (CADERNO DE TESES, 1990) 

Ao se valer desse princípio para a garantia da organização financeira da entidade, o 

Sinpro-ABC lançou mão da sua independência política, centralizando as reivindicações de sua 

categoria em suas lutas em direção ao conjunto do movimento sindical brasileiro. 
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A dependência da entidade de recursos estranhos a ela levariam 

necessariamente, a uma situação de tensão permanente entre os seus interesses 

maiores e o poder econômico. É o que ocorre por exemplo, no sindicalismo 

Norte-Americano, onde as empresas financiam sindicatos quebrados em troca de 

subserviência. (CADERNO DE TESES, 1990,  p.26) 

 

 

Pelo teor da discussão realizada no congresso sobre essa problemática, a independência 

financeira da entidade era sinônima de sua independência política e fator decisivo da defesa dos 

anseios mais caros da classe trabalhadora. 

 

A luz destes argumentos resta discutir se a manutenção financeira da entidade 

deve partir exclusivamente de seu quadro de associado, ou se esta deve ser 

extensiva a toda categoria. Acreditamos que a luta sindical por melhores 

condições de ensino e trabalho não devem se restringir apenas aos seus 

sindicalizados, isto é uma conquista genérica do conjunto da categoria, portanto 

a sindicalização deve continuar a ser nosso objetivo político enquanto que a 

mensalidade sindical nosso objetivo econômico. (...) 

A extinção do imposto sindical sempre foi uma bandeira de luta da CUT, pois 

sustentava uma casta de pseudo-trabalhadores encastelados em suas entidades 

(Sindicatos, Federações e Confederações) e que promoviam, com o dinheiro da 

categoria, os maiores desmandos. O que há de comum então entre a medida 

provisória de Collor e a CUT? Absolutamente nada. A modernidade Collorida 

(afastar o Estado da economia) procura desestruturar o movimento sindical via 

desestabilização econômica, e isto é um anseio da classe dominante do país que 

experimentou nos últimos dez anos as conquistas e os avanços políticos dos 

trabalhadores balizados por um sindicalismo autêntico, combativo e autônomo 

em relação ao Estado. (CADERNO DE TESES, 1990, p. 27, 1990) 

 

 

Os trabalhadores em luta têm encontrado muito obstáculos pela frente, razão pela qual a 

superação das dificuldades financeiras era um imperativo que deveria ser equacionado com a 

contribuição financeira consciente do conjunto das categorias: 

 

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO: 

 

1- Sustentação financeira da entidade pelo conjunto da categoria. 

1.1- Mensalidade realista 

1.2- Contribuição Assistencial 

a) – Manter o percentual correspondente a soma das contribuições Sindical e 

Assistencial (8,3% para os Sócios e 10% para os não Sócios). 

b) – Contribuição de toda a categoria para a construção da sede equivalente a 

3% de um salário, uma vez por ano, por 03 (três) anos consecutivos. 

c) – Reduzir a arrecadação implica em diminuir a capacidade de ação do 

SINPRO em suas várias frentes de intervenção. 
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2- Independência financeira da entidade dos órgãos do Estado e-ou de 

empresas privadas. 

3- Licença remunerada dos Diretores pela escola de origem, a exemplo dos 

sindicatos da região. (Caderno de teses, 1990, p. 29) 
 

 

3.9.9: Formação Sindical 

 

 

Para o Sinpro-ABC, o sindicato é um instrumento imprescindível da luta da classe 

trabalhadora, mas para que o trabalhador chegasse naquele nível de entendimento, o sindicato 

precisava contribuir com uma formação sindical que favorecesse a compreensão de suas práticas 

por parte dos professores e, sobretudo, como estabelecer a reação às medidas impostas pelas 

políticas dos governos e dos desmandos praticados pelos tubarões de ensino da região. 

A direção do Sinpro-ABC compreendia que era preciso ter no bojo da formação sindical 

uma preparação teórica política sindical de todas as pessoas atreladas a entidade, tal preocupação 

se dava para que o movimento sindical não caísse “ao economicismo e ao resultadismo”.  

  

Sabemos também que toda atividade política requer uma reflexão e uma teoria 

que dirija a própria ação, sob pena de cair num ativismo cego. Sabemos ainda 

que a nossa história da classe trabalhadora é desqualificada e negada pela classe 

dominante, fazendo com isso com que apenas os dominantes tenham um 

passado, uma história, uma consciência, que a escola oficial se carrega de 

difundir. 

Negando e dissimulando a nossa história, a classe dominante nos faz pensar que, 

ao agirmos na nossa atividade sindical, estamos iniciando uma luta sem tradição, 

uma luta ainda não iniciada. 

Entretanto, isso não é verdade, nós estamos apenas dando continuidade a uma 

luta que, se considerarmos apenas o movimento sindical brasileiro, já tem 100 

anos (o primeiro Congresso dos Operários Brasileiros – COB – foi em 1906); se 

pensarmos no movimento sindical europeu como início da luta, terá 200 anos e 

se pensarmos na luta de classe como referencial iremos a antehistória. 

(CADERNO DE TESES, 1990, p.31) 
 

Ao analisarmos a parte do documento que discorre sobre a formação sindical do Sinpro-

ABC, compreendemos que sua direção dava profunda importância ao período histórico da luta de 

classes, no quadro de formação política do sindicato, sobretudo no que se referiu ao movimento 

sindical e principalmente ao sindicalismo brasileiro, desembocando no processo de construção da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT).  
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Central que o próprio Sinpro-ABC, desde os tempos da Apro-ABC, participou nos 

primeiros congressos e encontros da central e que todo esse legado de experiências e tradições 

deveriam ser conhecidas e refletidas pelos trabalhadores que continuarão em luta pelas conquistas 

dos direitos. (Caderno de teses, 1990). 

Esse era o espírito que continha o documento do primeiro congresso, 

   
[...] 3) Sabemos que na política a classe dominante faz entre si apenas um jogo 

de cena, que é apenas formal e a expressão disso são os partidos de aluguel e os 

sindicatos de carimbo. Porém, a classe trabalhadora precisa desenvolver uma 

atividade política séria e consequente, pois disso depende não apenas sua própria 

sobrevivência e dignidade, mas também representa a única possibilidade de uma 

transformação da sociedade em busca de um mundo mais justo, mais humano e 

mais fraterno.  

A classe trabalhadora não pode nem terá possibilidades de fazer uma atividade 

política que se limite apenas à disputa da maior participação na riqueza social 

sem olhar para a organização global, política e econômica da sociedade.sob pena 

de estar fazendo o jogo da burguesia, no qual a classe trabalhadora sempre 

perderá. (CADERNO DE TESES, 1990, p.31) 
 

 Para o sindicato de nada adiantaria um salário justo e boas condições de trabalho se os 

trabalhadores não fossem politizados e conscientes da situação real em que viviam e que as 

conquistas e derrotas advinham de processos históricos e que para atuar na transformação social 

era preciso passar por essas experiências.  

 

Para isso devemos aproveitar as experiências do passado e projetarmos o futuro, 

caso contrário cairemos em erros já cometidos, como o exemplo boliviano: “A 

revolução de 1952 foi um grande acontecimento na história da Bolívia. Foi, 

realmente, uma conquista popular. Mas, qual foi o resultado¿ Nós, o povo, a 

classe operária, os camponeses, não estávamos preparados para tomar o poder. E 

então, como não entendíamos nada de leis, como não sabíamos como se governa 

um país, entregamos o poder à pequena burguesia, que dizia ser nossa amiga, 

que dizia estar de acordo com nossas ideias. Tivemos que entregar a um doutor 

que era Victor Paz Estenssoro, e a outras pessoas, o governo de nosso país. Eles 

imediatamente formaram uma nova burguesia, enriqueceram novas pessoas. E 

eles começaram a socavar a revolução. Hoje, nós, os operários e os camponeses 

vivemos em piores condições que antes” (Domitila Barrios de Chungara, Se me 

deixam Falar, 1978, p.44). (CADERNO DE TESES, 1990, p. 32) 

 

Com base nas discussões acerca das preocupações apresentadas no texto base do 

congresso, segue a proposta de resolução apresentada no Congresso, 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

 

1- O Sindicato participará de todas as atividades que visem ao 

desenvolvimento da consciência política e cultural dos seus 

membros e da categoria; 

2- O Sindicato elaborará e implantará um plano plurianual de 

aprofundamento da formação sindical; 

3- O Sindicato promoverá pelo menos um curso anual de formação 

sindical para a categoria; 

4- O Sindicato procurará uma maior integração com os demais 

sindicatos da região, que tenham concepção sindical similar, para 

com eles desenvolver uma ação conjunta e participativa de formação 

sindical; 

5- O Sindicato participará juntamente com outras entidades sindicais 

ou não da organização e promoção de atividades e eventos que 

visem à formação sindical da categoria e dos trabalhadores em 

geral; 

6- O Sindicato promoverá, na medida do possível, contatos, trocas de 

experiências e atividades conjuntas com outras entidades nacionais e 

internacionais, visando ao aprimoramento sindical de seus membros. 

7- O boletim do sindicato será utilizado regularmente para atividades 

relativas à formação sindical. (CADERNO DE TESES, 1990, p.33) 
 

Segundo pudemos averiguar nos documentos do 1º Congresso de professores do ABC, 

1990, as propostas de resoluções juntamente com os textos que embasaram as discussões dos 

temas foram organizadas em grupos. 

Dos documentos encontrados que tratavam dos temas, tivemos acesso aos seguintes: 

- grupo 1: discutiu os temas relacionados a comunicação; formação sindical e atuação 

cultural. 

- grupo 2: discutiu os temas relacionados a Conjuntura Nacional; relação intersindical e 

campanha salarial de 1991. 

- grupo 3: discutiu os temas relacionados a proposta de mudanças de alguns pontos do 

estatuto da entidade e sustentação financeira. 

Ao analisar os documentos dos grupos de discussões percebemos que não havia grandes 

divergências com relação às propostas apresentadas pela diretoria do sindicato em seu caderno de 

teses ao que se referia aos textos e as resoluções.  

Ao verificar os documentos nos quais registravam as propostas de resoluções 

apresentadas pelos grupos, constatamos que houve resoluções complementares e apenas algumas 

divergências de textos, nada que alterasse a linha política da entidade, como se pode verificar 

pela resolução apresentada de forma consensual ao final do evento. 
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Conclusão 

 

 

A defesa que procuramos fazer com essa tese é a de que, ao estudarmos o Sinpro-ABC, 

nos enveredamos por um importante caminho da história da educação, mormente preocupada em 

estabelecer a produção do conhecimento que possa oportunizar aos interessados uma melhor 

compreensão e uma reflexão mais aprofundada dos desígnios sociais da educação brasileira 

durante os anos de 1984-1990. 

Esse período foi sabidamente marcado por inúmeras tensões sociais e impressionante 

mobilização da sociedade civil que colocou na ordem do dia movimentos como os das diretas em 

1984, a realização de greves gerais em 1983 contra as políticas econômicas dos governos 

militares e a criação de estruturas políticas e sindicais de grande envergadura e capacidade de 

aglutinação dos trabalhadores brasileiros, como foi o caso da fundação da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) em 1983, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 

1984 e o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980. 

Embora esse período tenha sido caracterizado como sendo o da transição democrática, 

caracterização que nos parece razoável, esse período também registrou uma série de subterfúgios 

produzidos a partir das instituições dos estados brasileiros que geraram no campo e na cidade 

prisões e o extermínio dos chamados militantes e oposicionistas do regime, com isso procurando 

desarticular as expectativas e as nascentes formas de organicidade dos movimentos estudantis, 

sociais, sindicais, populares com um firme propósito de tutelar pelas esferas das superestruturas a 

chamada “distensão” ou “abertura” da qual os trabalhadores, suas entidades e os representantes 

de sua vanguarda política e sindical deveriam ser suprimidas. 

Nos dias atuais o Sinpro-ABC se apresenta de forma estruturada constituindo-se num 

aparato sindical envolvido na malha fina da burocratização, muito próximo daquele modelo de 

sindicalismo de Estado que muitos dos professores que participaram de sua urdidura e da sua 

consolidação junto a categoria questionavam em tempos idos, aliás, como foi mencionado por um 

de nossos entrevistados. 

Embora a questão da burocratização sindical, os processos de fragmentação das categorias 

e o encaminhamento das relações coorporativas entre o trabalho no mundo do ensino privado 

educacional se mostre deveras importante se compreendida, essa problemática não se mostrava 
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presente, pelo menos com a “força” que haveria de alcançar na atualidade, porém secundário nos 

anos que nos dispusemos a estudar.  

O que nos importou compreender historicamente está associado ao dinamismo da 

experiência sindical dos professores do ensino particular do ABC paulista, desde sua fase 

associativista num momento em que as problemáticas políticas e econômicas do país se 

mostravam conturbadas e tensas.  

Como vimos ao longo dessa tese por aqueles dias, dos fins da década de 1970 e início dos 

anos de 1980 os problemas eram muitos, muitas vezes causados pelos rumos de uma claudicante 

abertura, mas principalmente associados ao fato de se desenvolverem no solo histórico de uma 

vida social mergulhada no conservadorismo e na cotidianidade autoritária, invariavelmente 

produtora da perseguição e da inibição da presença das classes trabalhadoras e das camadas 

populares do universo político do mundo da cultura e do reino das relações econômicas e da 

riqueza socialmente produzida. 

Tais questões de caráter estrutural naquela conjuntura foram acompanhadas de uma crise 

econômica e das instituições do Estado de proporções inusitadas, fatores esses que dificultaram o 

trabalho dos ativistas dos dirigentes sindicais dos professores quando não as reduziram.   

Como resultado direto do quadro repressivo e povoado de arbitrariedades que se produzia 

no país por aqueles anos. Situações como essa inibiram uma maior participação da base dos 

professores que atuavam no interior das escolas particulares do chamado ABC paulista 

dificultando a sua livre manifestação sobre as mais variadas dificuldades produzidas nas escolas 

em que lecionavam.  

Exatamente por isso entendemos que o esforço realizado pelos artífices do Sinpro-ABC se 

mostra ainda mais relevante na medida em que procurou, sistematicamente, superar as 

dificuldades e criar condições para compreender os problemas da categoria, debatê-los e 

apresentar caminhos para solucioná-los, tarefas que se apresentaram com alto grau de dificuldade 

ao longo dos anos iniciais do sindicato. 

Do ponto de vista mais geral, aquele era um tempo histórico que cobrava a busca pela 

produção e pela materialização da unidade política e orgânica e de ação em torno da 

redemocratização do Brasil, tarefa essa que também se mostrava muito difícil de ser equacionada. 

Ao longo de nossa pesquisa realizamos entrevistas, encontramos uma série de 

documentos, como os boletins, revistas, caderno de teses do primeiro congresso e outros, que 
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traziam inúmeros questionamentos das questões mais preocupantes e sensíveis para aqueles que 

se colocavam preocupados com os rumos políticos e econômicos do país.   

Temas como a censura, aos meios de comunicação, a vigência do ensino público pago, as 

demissões e o desespero dos trabalhadores manifestados em inúmeros quebra-quebras e no 

imperdoável abandono da infância. As críticas aos decretos perpetrados pelo poder executivo e o 

descontentamento com a crescente especulação financeira na vida econômica do país entre tantos 

outros assuntos se mostravam presentes na ordem do dia e era fator de aglutinação dos 

professores em torno das fileiras do Sinpro-ABC. 

Nas entrevistas e nos documentos localizados também podemos nos aproximar das 

preocupações em torno da redemocratização do Estado manifestado na defesa de uma 

Assembleia Nacional Constituinte e na eliminação das leis de exceção que perduravam no país e 

alicerçavam a vidência que se abatiam sobre a classe trabalhadora no Brasil. 

Ao analisarmos a fortuna documental que essa tese conseguiu reunir, pudemos encontrar 

os meios para defender a presença da vanguarda dos professores nas lutas em prol da democracia 

como parte inalienável da defesa dos seus mais elementares direitos corporativos, algo que trazia 

uma compreensão ampla da realidade social brasileira. 

Nos anos que se contaram entre os meados da década de 1970 até os fins da década de 

1980, houve uma série de mudanças causadas pela forma em que se deu o avanço do capitalismo 

de caráter monopolístico das relações financeiras e de sua mundialização que se articulavam de 

forma dialética desigual e combinada com uma tendência pela democratização do Estado como 

uma espécie de caminho de superação do agravamento da crise econômica e social na qual o país 

estava mergulhado desde o fim do chamado milagre econômico. 

Os professores comprometidos com a direção do Sinpro-ABC entendiam que deveriam se 

engajar junto aqueles que participavam da tendência democratizante, como demonstram 

fartamente os documentos que localizamos e as entrevistas que realizamos, não os desassociando 

por nenhum instante das especificidades da luta pela edificação e pela manutenção dos direitos 

econômicos e sociais da categoria que representavam. 

Embora o período tratado nesse estudo seja de curta duração, não nos parece possível 

entendê-lo de forma retilínea e abstraída de uma processualidade política e econômica 

extremamente dinâmica e eivada de conflitos sociais. 
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A coleção documental que congregamos do Sinpro-ABC, principalmente aquelas que se 

preocupam com as interpretações socioeconômicas sinalizam que na avaliação dos seus 

dirigentes o regime não havia ainda exaurido completamente suas artimanhas e mecanismos de 

perpetuação trazendo a tona uma série de dispositivos legais para o exercício da coerção, da 

repressão e da tutela  socioeconômica com as quais objetivava manter o ferro e o controle das 

mobilizações políticas econômicas e sociais que alastravam pelo pais afora. 

Mesclando elementos próprios de um ideário democrático com ações repressivas dos 

governos Figueiredo, Sarney, Collor de Mello sem abrir mão dos elementos essenciais da 

preservação dos interesses do capital experimentaram um conflituoso período da chamada 

transição democrática, decorrendo, por conta disso, etapas seguidas e continuadas de 

instabilidade política que assolaram permanentemente o país, mesmo que entremeados pela 

edição de planos econômicos governamentais mirabolantes comprometidos com a salvação do 

país.  

A concretude social dos professores atuantes do ensino privado do ABC paulista expressa 

nos documentos que analisamos, demonstram cabalmente que o sindicato atuou tanto no 

direcionamento das reivindicações específicas da categoria, como é o caso da luta pela melhoria 

salarial e a estabilidade do emprego, como ainda na senda de somar a aqueles que se 

preocupavam com a formulação de propostas educacionais e culturais de caráter amplo, 

democrático e endereçado ao conjunto do país. 

Pelo o que pudemos apurar havia a clareza por parte dos dirigentes para o estabelecimento 

de um compromisso com o estabelecimento de uma inserção sindical, profunda e real no 

cotidiano da categoria, trazendo para a luz do dia os seus mais sentidos problemas, não apenas 

com objetivos de conhecê-los, mas procurando definir e estabelecer a melhor linha política do 

sindicato para os professores e os seus dilemas educacionais. 

Sempre esteve claro para os porta-vozes do Sinpro-ABC que as políticas dos governos 

citados precipitaram as condições de ensino e aprendizagem a níveis muito baixos em todo o 

sistema educacional do país de tal sorte que mesmo em condições adversas denunciaram em seus 

documentos, reuniões e congressos educacionais a crise no ensino que estava em curso naquele 

momento da história do país e com fortes evidências que tal quadro se agravou ainda mais na 

contemporaneidade.   
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Parece-nos ser extremamente relevante reconhecer que o dirigentes do Sinpro-ABC 

compreendiam no calor da hora daquele turbilhão de acontecimentos a ausência de uma política 

governamental que fosse capaz de assumir as responsabilidades com os interesses básicos 

educacionais de amplas parcelas da população, como aquelas que diziam respeito a eliminação do 

analfabetismo a inexistência de escolas em quantidade necessária a locação de recursos materiais 

para o avanço da pesquisa e as garantias reais da gratuidade do ensino e da democratização da 

educação em sintonia com a da própria sociedade brasileira. 

Com essas linhas sobre a história do Sinpro-ABC defendemos a tese de que a educação 

também se faz e se produz como um ato político e organizativo dos trabalhadores, como o cerne 

de realidades distintas, indissociáveis e amalgamadas na concretude conflitantes das sociedades 

burguesas.  
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ANEXO I 

 

 

As fontes Primárias 

 

 A seguir, a listagem das fontes primárias (boletins fornecidos pelo arquivo do 

SINPRO-ABC) que utilizamos em nossa pesquisa. 

 

1) O Professor 

Setembro 1983 

Boletim nº 01 

Assunto: Por um sindicato forte da categoria; Abaixo o decreto 2.045. 

 

2) O Professor 

APRO-ABC 

Setembro 1984 

Boletim nº 01 

Assunto: Encontro Nacional de Professores; Queremos 100 % de INPC no reajuste de 

setembro!; Chega de arrocho! 

 

3) O Professor 

APRO ABC 

Outubro 1984 

Boletim nº 02 

Assunto: Campanha Salarial 85.; Assembleia; Luta pelo INPC: Primeiros passos; Nova Lei 

Salarial; A União Faz a força!; Assembleia faz a força!; Filiação. 

 

4)  O Professor 

APRO ABC 

Outubro 1984 

Boletim nº 02 

Assunto: campanha salarial 85; Assembleia. 

 

 

5) O Professor 

APRO-ABC 

Dezembro 1984 

Boletim nº 03 

Assunto: Campanha Salarial 85; Salários Dignos; De olho no 13º 

 

6) O Professor 

SINPRO ABC 

Março 1984 

Boletim nº 16 
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Assunto: Assembleia; Lutar pelos nossos direitos; Cuidado com o patrão. 

 

7) O Professor 

APRO-ABC 

Março 1985 

Boletim nº 04 

Assunto: Professores em campanha salarial!; 20% de aumento!; Reajuste trimestral!; 

Estabilidade!; A luta é de todos nós! 100% INPC; Negociar na escola. 

 

8) O Professor 

APRO-ABC 

Agosto 1985 

Boletim nº 06 

Assunto: Vem aí o reajuste salarial de setembro!; Encontro Nacional de Professores; Filie-se 

à APRO-ABC. 

 

9) O Professor 

SINPRO ABC 

Março 1986 

Boletim nº 09 

Assunto: Nossos salários perdem com o pacotão: antes-105% de IPCA, depois- 52,7% de 

reajuste; Professores decidem SINPRO ABC. 

 

10) O Professor 

SINPRO ABC 

Março 1986 

Boletim nº 10 

Assunto: Vamos lutar pelos nossos salários e direitos!; Assembleia dia 27. 

 

11) O Professor 

SINPRO ABC 

Março de 1986 

Boletim nº11 

Assunto: Da categoria: Dissídio. 

 

12) O Professor 

SINPRO ABC 

Março 1986 

Boletim : Sem nº 

Assunto: Os salários no decreto- lei 2.783 – Paul Singer – 

 

13) O Professor 

SINPRO ABC 

Maio 1986 

Boletim nº 12 

Assunto: Campanha salarial; A luta é na escola!; Eleições no SINPRO ABC. 
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14) O Professor 

Setembro 1986 

SINPRO ABC 

Boletim nº 13 

Assunto: Cadê o reajuste¿; Vamos lutar por hora- atividade. 

 

15) O Professor 

SINPRO ABC 

Outubro 1986 

Boletim nº 14 

Assunto: 30% de hora atividade; Ficha para levantamento de dado; Debate: educação e 

constituinte. 

 

16) Material impresso da chapa1 

Construir o SINPRO ABC. 

 

17) O Professor 

SINPRO ABC 

Novembro 1986 

Boletim nº 15 

Assunto: I Encontro Regional dos professores do ABC; Campanha salarial; O que o Encontro 

discutirá¿ 

 

18) O Professor 

SINPRO ABC 

Março 1987 

Boletim nº 17 

Assunto: Salário; defesa do salário e da educação; as nossas reivindicações; Conjuntura. 

 

19) O Professor 

SINPRO ABC 

Impresso: Tesouraria 

Assunto: prestação de contas. 

 

20) O Professor 

SINPRO ABC 

Impresso: Jurídico 

Assunto: Indenização; 200 dias letivos; 13º salário; demissões; Piso salarial. 

 

 

21) O Professor 

SINPRO ABC 

Novembro 1987 

Boletim nº 27 

Assunto: II Encontro dos professores do ABC : Abre a campanha salarial 88. 

 

22) O Professor 
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SINPRO ABC 

Outubro 1987 

Boletim nº 26 

Assunto: II Encontro dos professores do ABC. 

 

23) Adesivo: Campanha salarial 1989 94% SINPRO – FEPESP. 

 

24) Carta a população- Ato unificado 

 

Assunto: Passe livre já!; Em defesa do Ensino Público, gratuito, de qualidade; por democracia 

nas escolas. 

 

25) Campanha Salarial 

Assunto: Professores das escolas particulares podem parar. 

 

 

26) O Professor 

SINPRO ABC 

Julho 1987 

Boletim nº 22 A 

Assunto: Dissídio 87 para o ensino superior; Seus direitos. 

 

27) O professor 

SINPRO ABC 

Abril 1987 

Boletim nº 18 

Assunto: Negociações salariais de março 87; reivindicações; Contra- propostas; Já somos mil 

( Filiação). 

 

27)  O professor 

SINPRO ABC 

Junho 1987 

Boletim nº 21 

Assunto: Inflação, gatilho, direitos já!; Assembleia da categoria. 

 

28)  O professor 

SINPRO ABC 

Julho 1987 

Boletim nº22 

Assunto: Não ao roubo de Bresser- Sarney. 

 

29)  O Professor 

SINPRO ABC 

Agosto 1987 

Boletim nº 23 

Assunto: Todo apoio a greve geral do dia 20-08. 
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30)  O Professor 

SINPRO ABC 

Setembro 1987 

Boletim nº 24 

Assunto: Descongelamento de preços. E os nossos salários¿; Greve do dia 20. 

 

31)  O Professor 

SINPRO ABC 

Outubro 1987 

Boletim nº 25 

Assunto: Com esse salário não dá! ; Classes super lotadas.; II encontro dos professores do 

ABC. Educar é um ato político.; Reajustes.; Instrutor é professor. 

 

32)  O Professor 

SINPRO ABC 

Fevereiro 1987 

Boletim nº 

Assunto: Instrutores.; Reunião.; Professor ou instrutor¿ 

 

33)  O Professor 

SINPRO ABC 

Fevereiro 1987 

Boletim nº 16 

Assunto: Gatilho já 20%.; Plano Cruzado.; Campanha Salarial 87.; Assembleia 21-02. 

 

 

34)  O Professor 

SINPRO ABC 

Junho 1984 

Boletim nº 0 

Assunto: Coisas da categoria.; Por que a Associação¿ 

 

 

35)  O Professor 

SINPRO ABC 

Dezembro 1987 

Boletim nº 01 

Assunto:Convênios. 

 

36)  O Professor 

SINPRO ABC 

Fevereiro 1988 

Boletim nº 28 

Assunto: Rol de reivindicações para 1988; Campanha salarial 1988; Conjuntura; 

Sindicalização. 

 

37)  O Professor 
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SINPRO ABC 

Fevereiro 1988 

Boletim nº 28 

Assunto: SINPRO ABC;Denuncia.... Fundação demite por razões políticas; Perseguição 

política. 

 

38) Cartaz: Campanha salarial: Aumento real só com mobilização; Campanha salarial 88; 

Reivindicações gerais; Assembleia geral: 27-02-88. 

 

39)  O Professor 

SINPRO ABC 

Junho 1988  

Boletim Ano III nº 31 

Assunto: Reposição salarial já!; Patrões demitem grávidas; constituinte ameaça aposentadoria 

especial; Assembleia. 

 

40)  O Professor 

SINPRO ABC 

Junho 1988 

Boletim Ano II  nº 32 

Assunto: Queremos  o que é nosso!; Reposição salarial de 37,5%; Assembleia 13-

08;Constituinte e o III Concut; Veja quanto perdemos; Acordo por escola. 

 

41) O Professor 

SINPRO ABC 

Dezembro 1988 

Boletim Ano III  nº 35 

Assunto: Defasagem chega a 54%; Os patrões não querem negociar; Assembleia 17-12; III 

Encontro fortalece campanha por reposição; Nossos direitos. 

 

 

42) O Professor 

SINPRO ABC 

Setembro 1989 

Boletim Ano IV nº 46 

Assunto: Delegado sindical; Participe da eleição; Retaliação e demissões; Ajuda de custo; 

Sindicalização; Mensalidade. 

 

43) O Professor 

SINPRO ABC 

Janeiro-fevereiro 1990 

Boletim Ano V nº 50 

Assunto:  FEI derrotada no TRT; Sai acordo para 1º e 2º graus; 3º grau vai para dissídio; 

Semesp lança confusão; Seminário do SINPRO ABC; Campanha salarial 90. 

 

 

44) O Professor 
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SINPRO ABC 

26 de Março 1990 

Boletim Ano V nº 52 

Assunto: Velho “Brasil novo”. Confiscado desempregado, internacionalizado, Collorido!; Cut 

denuncia. Plano Collor é Recessivo, antidemocrático e confisca salário; reivindicações da 

Cut. 

 

45)  O Professor 

SINPRO ABC 

Abril 1990 

Boletim ano V nº 53 

Assunto: Sinpro ABC fecha acordos no 3º grau: Metodista: 163,56%; Denúncia: escolas não 

pagam antecipação de 40%;  CUT e o 1º de maio; Espaço Cultural. 

 

46) O Professor 

SINPRO ABC 

Maio 1990 

Boletim Ano V nº 54 

Assunto: Lançada Campanha de sindicalização; Inaugurada nova sede; Taxa assistencial de 

5%; Abaixo a livre negociação; Inflação não se negocia, repõe-se! 

 

 

 

47) O Professor 

SINPRO ABC 

Junho 1990 

Boletim Ano V nº 55 

Assunto: CUT convoca Greve Geral; Campanha 1000 novos sócios; Avança na 

sindicalização; Desemprego e confisco salarial avançam; caderno de convenção coletiva; 

Denúncia: professores do Leonor depõem a favor do patrão. 

 

48) O Professor 

SINPRO ABC 

Junho de 1990 

Boletim Ano V nº 56 

Assunto: Queremos o que Collor roubou: 144%; Sai o Dissídio para o 3º grau; Sesi 

interrompe negociações; Férias e 13º salário; 1000 sócios SINPRO ABC; Educar é um ato 

político! Sindicalizar-se também!; SINPRO ABC participa do I Congresso de educadores; 

Lançamento de livro; 

 

 

49) O Professor 

SINPRO ABC 

Dezembro 1990 

Boletim nº 63 ano V 

Assunto: 1º Congresso do SINPRO ABC; Desemprego e recessão atinge professores das 

escolas particulares; pressões; Ensino Público. 



VIII 

 

 

50) Credenciamento: 1º Congresso de professores do ABC 1990: diretores, delegados 

sindicais. 

 

51) Ata de eleição para o 1º Congresso de professores do grande ABC: 30 novembro- 

dezembro 1990. 

Assunto: 1) Atuação Política; 2) Atuação Sindical: comunicação; Formação 

Sindical;Relações Intersindicais; Cultura; 3) Mudança de Estatuto; 4) Campanha Salarial 

1991. 

 

52) Abono de faltas- 1990 

I Congresso do SINPRO ABC. 

 

53) Documento:  - Conjuntura Internacional Nova Ordem Mundial; 

- O governo Collor e seu impedimento; 

- O governo Itamar e a luta dos trabalhadores; 

- Tese de sustentação financeira para o 2º Congresso do SINPRO ABC; 

- Balanço 90-93 

- Diretrizes 

- Tese sobre Política cultural e comunicação. 

- Construir a sede: Consolidar Patrimonialmente o SINPRO ABC; 
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ANEXO II 

 

 

 

Entrevista realizada no dia 10 de setembro do ano de 2018, com José Carlos de Oliveira 

Costa, primeiro presidente do Sinpro-ABC. A entrevista foi realizada na atual sede do 

sindicato, situada na rua Pirituba, nº 61. Casa Branca – Santo André, Centro. 

 

 

Carin: Zé Carlos, bom (...) primeiro eu queria pedir sua autorização para colocar o seu nome 

completo na entrevista. Porque a entrevista vai como anexo na tese e no corpo do trabalho ela nos 

ajudará a dar vida a pesquisa. Você autoriza? Porque tem entrevistados que preferem não ser 

identificados, sugerem o anonimato. Nós achamos importante valorizar, porque a ideia é dar vida, 

porque nós trabalhamos com os sujeitos coletivos. O nosso grande objetivo é colocar na história 

da educação a luta dos trabalhadores da educação, porque normalmente, o que a gente vê é a 

história do currículo, a história das instituições e (...) que tudo é muito importante, mas está 

faltando aí (...) um pedaço (...) dos esforços organizativos dos trabalhadores da educação. 

 

José Carlos: Ou bem ou mal faz parte, ou melhor, ou pior representado, representa os docentes, 

né. Na escola privada então (...) O sindicato pode ser mais ou menos combativo, mais ou menos 

pelegos, mas é o que tem. As reivindicações são travadas aí. É nesse quadro que (...) é engraçado 

que o sindicato no geral discute pouco educação. Fica (...) a luta sindical é tão acirrada, que o 

espaço para discutir a educação (...) Isso quando nós começamos, nós discutíamos intervir no 

modelo pedagógico da escola. É uma discussão que nós abandonamos. Na rede privada é uma 

discussão como o é como o “Volta Dilma do PCO”, entende? (risos). Essa discussão está 

descartada. Então, de alguma maneira a gente acabou passando. Mas no começo até isso era 

pauta da gente, como intervir na direção pedagógica das escolas (...) completamente (...) 

deixamos. 

 

Carin: Mas era uma pauta (...) 
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José Carlos: Era uma pauta lá de trás (...) quando o sindicato começou, tudo era pauta, o modelo 

pedagógico da escola etc e tal, a (...) o (...) professor no tempo integral, no tempo parcial, a 

contratação, tudo era pauta. O dia a dia foi consolidando, foi empurrando a gente para essa coisa 

que é coisa do sindicato mesmo, que de alguma maneira vai representar, lutar pela melhoria 

salarial quer dizer, é uma posição ultra-reformista né, social democrata na pior das hipóteses, só 

que a gente de alguma maneira conseguia romper com isso, brigar com isso sempre estando 

vinculado a CUT (...) as lutas gerais dos trabalhadores. Mas o sindicato, ele prende a gente é uma 

camisa de forças. Ele tem uma burocracia nele que são os diretores. Alguns mais ou menos 

combativos, alguns mais engajados, outros menos engajados na verba de graduação do que no 

combate de rua. Mas o sindicato não tem jeito, nele tem de tudo. O sindicato é uma (...) 

 

Carin: A concepção de sindicato é isso? Está todo mundo nele! 

 

José Carlos: (...) é muito ampla, está todo mundo junto e misturado. E o resultado é esse que a 

gente apresenta na praça. 

 

Carin: Então vamos iniciar? (risos) Depois dessa breve introdução! 

 

Carin: Sua trajetória pessoal. Seria o primeiro bloco de perguntas. Seu nome completo, sua 

formação acadêmica, onde estudou (...) 

 

José Carlos: José Carlos de Oliveira Costa. Fiz Colégio no Amaral Vagner, colégio estadual, fiz 

USP, licenciatura na USP entre 1977 a 1982. Depois voltei e fiz mestrado e doutorado. 2013 

retomei os estudos. Acabei em 82, aí em 2010, 2011 comecei a pensar em voltar a estudar, aí fui 

aceito, 2013, fui aceito! Foram dois processos, mestrado e doutorado. 

 

Carin: Como você entrou no magistério? 

 

José Carlos: Na medida em que eu estou estudando (...) eu entrei em 1977, eu trabalhava das 20h 

as 02h da madrugada no banco eu ia estudar de manhã. Isso foi o primeiro ano. O segundo ano eu 
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já comei a dar aula, 78, ou seja, de 78 em diante eu comecei a dar aula. Então eu comecei a dar 

aula em 78, comecei a trabalhar com o supletivo. 

 

Carin: Como foi a sua trajetória pró-Apro-ABC e pró-Sinpro-ABC, você participou do 

movimento estudantil, ou participou de outros movimentos sociais? Quais? 

 

José Carlos: É o seguinte, em 78 eu estava dando aula, tinha uma movimentação da oposição em 

São Paulo, que chamava “Oposição Quadro Negro”, e tinha também uma retomada da 

APEOESP. Se você me perguntar se foi antes ou depois, eu não tenho certeza, mas a APEOESP 

foi retomada nesse período (...) de 79 por aí (...) um agrupamento que grosso modo era a 

convergência na época e era o pessoal da LIBELU. 

 

Carin: Você dava aulas no Estado? 

 

José Carlos: Comecei dando aula nos dois. Em 78 eu dava aula só na rede privada e em 79 

comecei a dar aula no estado também. Acho que 79 foi o ano da greve Maluf (...) tinha uma 

reivindicação que era 70% mais dois mil de abono. Eu comecei (...) meu primeiro dia no estado 

foi em greve. Eu entrei (...) meu primeiro dia de trabalho eu já estava em greve! (Risos). 

 

Carin: Já começou grevando?  

 

José Carlos: Foi muito engraçado. O primeiro dia no estado foi em greve. Na rede particular que 

foi um ano antes, que foi no METHODUS eu trabalhei normal, bonitinho, e daí com todo o 

esquerdismo daquela época eu (corte a pedido do entrevistado). 

 

Carin: Então você participou da APEOESP? 

 

José Carlos: Exatamente! Participei. Eu fiquei próximo da APEOESP no começo. E por que isso? 

Porque eu era militante do movimento estudantil. Então eu ajudei a formar o centro acadêmico da 

matemática, que antes era matemática e física, era o CEFIS. Era um centro acadêmico só. Em 77 

quando a gente entrou (...) quando eu entrei, a gente no final do ano fundou o CAMAT. A gente 
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começou com um centro acadêmico próprio da matemática e a militância no movimento 

estudantil começou por aí em 77 com a minha entrada na graduação. Aí você vai estudando e aí 

quando você vai e começa a se profissionalizar e aí? E a luta? O que você faz com a luta sindical¿ 

Com a luta sindical que estava na APEOESP? A luta sindical na rede privada era representada 

pela “Oposição Quadro Negro, que era um pessoal, um pedaço da BRAPESP, um pedaço 

pequeno, estavam nos dois lugares e era um frentão. O “Quadro Negro” era um frentão, estava 

todo mundo lá! 

 

Carin: Você diz que o pessoal da particular era do quadro negro? 

 

José Carlos: O quadro negro era um movimento de oposição ao pelego do SINPRO São Paulo, 

que era o Leopoldino, que era o pelego do Sinpro São Paulo. E aí começou uma movimentação, 

porque ele estava há, 20, 30 anos no sindicato (...) começou uma movimentação. Essa oposição, o 

quadro negro rachou, um pedaço dela fez entrismo, juntou com o pelego, entrou e derrubou o 

pelego quatro anos depois. O outro pessoal, que formou o quadro negro, lançou o Heródoto, na 

chapa de oposição contra o pelego e perdemos. O Heródoto conta que isso daí mudou a vida dele 

completamente. Ele acabou indo para o rádio. (Risos). A vida dele mudou bastante, mas antes ele 

era um professor de cursinho, ele foi meu professor no objetivo. Ele conta que mudou bastante 

com essa derrota. No caso do Heródoto foi para melhor, porque professor (...) a carreira do 

professor é muito judiada, restrita é uma carreira de alguma maneira... não dura a vida inteira. Ele 

ou bem ou mal conseguiu um espaço enorme na mídia e tal. 

Aí o quadro negro deu essa “esboroada” e a gente ficou sem nenhuma alternativa aqui na região 

do ABC. Aqui na região do ABC, antes era uma coisa só, engraçado, era uma coisa só, a gente 

fazia reuniões em bares aqui com a oposição quadro negro que era contra o Sinpro São Paulo. 

Mas era um frentão único, era uma coisa só. Na medida que perdeu essa movimentação, a gente 

acabou começando a articular um movimento aqui para dentro. Tiveram iniciativas antes da 

Apro-ABC, tiveram duas iniciativas. Uma de direita, isso é importante, nos anos, acho que 60. 

 

Carin: Aqui na região? 
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José Carlos: Aqui na região. Teve uma iniciativa de direita que não vingou. O pessoal 

conservador, que até depois ficaram simpáticos a nossa iniciativa de sindicato. 

 

Carin: Quem era esse pessoal? 

 

José Carlos: Olha, todos já morreram. É difícil eu dar uma referência. Era um pessoal mais 

conservador, mas não vingou. Aí veio uma outra iniciativa, de um pessoal mais progressista. Um 

pessoal ligado ao Santa Inês, ao Singular, o Santa Inês naquela época era uma potência, como o 

objetivo. O Santa Inês era uma rede de São Paulo, mudou completamente. O Santa Inês foi o 

Start do Objetivo. O Objetivo copiou o modelo apostilado do Santa Inês e construiu essa empresa 

enorme que virou o objetivo. E o Santa Inês por problemas outros acabou perdendo espaço no 

mercado porque o supletivo foi desaparecendo e ele sumiu. O Santa Inês foi uma escola que faliu, 

desapareceu depois de muitos anos, mas ele era uma escola que ajudou (...) assim (...) foi o 

modelo que o objetivo adotou. Esse sistema apostilado não existia. O Santa Inês criou. 

Grosseiramente falando, o Santa Inês criou esse modelo, e esse modelo foi copiado pelo Digênio. 

Ele achou aquilo um caminho ótimo (...) a fazer (...) montar uma escola etc e tal e fez esse 

modelo vingar, dar certo e virou nacional, virou uma franquia nacional.  

Reorganizando, aí o quadro negro foi uma movimentação de professores que de alguma maneira 

vai formar chapa, perder a eleição, a gente vai ficar espalhado aqui no ABC, a gente vai ficar sem 

nada porque essa outra tentativa, a segunda tentativa também não vingou. 

 

Carin: E foi em qual período essa segunda tentativa? 

 

José Carlos: Essa segunda, assim (...) como o Sinpro começou em 84, isso foi em 82, por aí, e 

não vingou, não deu certo. Uma parte dessas pessoas a gente aproveitou no SINPRO, vieram para 

a assembleia e entraram no Sinpro, que na verdade era Apro-ABC. Então uma parte desse 

agrupamento veio (...) era o Messias, o Arthur, e o Lourival, acho que eram três. Eles não 

conseguiram superar as divergências (...) sei lá (...) é problema (...) entidade é assim, se você não 

tiver um tanto de coisas, se não tiver contatos etc e tal, ela não anda. Então o sindicato andou 

porque era o seguinte, eu tinha (...) eu estava implantado na região, conhecia todo o PT, então 

para formar o sindicato eu usei um monte de conhecimentos. O Julio Turra por exemplo, o Julio 
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Turra eu conheci por duas coisas, via oposição lá na APEOESP que depois viraram oposição lá. 

Esqueci o nome da japonesa que era do “O Trabalho”, era LIBELU, né. No começo ela era 

presidente e o Renatão era o cara da convergência, era o tesoureiro. Eles tomaram um golpe num 

congresso e foram destituídos. E aí assumiu um grupo que não saiu nunca mais. (Risos). Os 

Felícios da vida! (Risos). Eu conheci o Julio por causa desse pedaço aí (...) e aí eu descobri que 

ele estava aqui nos químicos. Ele era assessor dos químicos. Fui fazer um contato com ele e foi 

nessa coisa. Fiz contato com o pessoal do Julio, com esse, com aquele, mas as três pessoas que 

começaram o sindicato foram, eu o Messias dentro do Singular tinha mais o Mauro Puerro 

(Corte)  

Foi o Mauro, nós três éramos do Singular, aí chamei o Julio Turra, via contato a gente trouxe 

acho que o Filoso, que era um cara do PT da Zona Leste, mas trabalhava aqui na região. Foi 

crescendo a partir dos conhecimentos dentro aqui do PT, principalmente dos metalúrgicos. Os 

boletins, todos esses primeiros boletins, todos foram rodados, rodados não, diagramados, 

compostos todos no sindicato dos metalúrgicos. Quando o menino não fazia para gente, eu 

mesmo fazia usando os equipamentos dele. Eu sabia diagramar, etc e tal (risos) Eu era o 

presidente, o secretário, o Office-boy, editava e fazia tudo. 

 

Carin: Uma curiosidade, a rede pública, ela não podia se organizar por meio do sindicato, porque 

a legislação não permitia. Tinha que ser pela via associativista. Mas a rede privada não tinha essa 

proibição. Mas por que vocês organizaram uma associação antes do sindicato? Foi uma opção? 

 

José Carlos: Eu entendi a confusão que você está fazendo, porque é assim: era proibido na rede 

pública ter sindicato, só que podia ter associação. Na rede privada, qualquer sindicato começa 

com uma associação pré-sindical. 

 

Carin: Na educação? 

 

José Carlos: Não! Em qualquer lugar. A legislação prevê uma associação pré-sindical. Ela pode 

até articular um sindicato, mas estatutariamente ela vai ter caráter pré-sindical. Então você vai 

para uma associação pré-sindical e essa associação vai pedir (...) vai fazer o pedido de 

transformação em sindicato. E não é porque é (...) engraçado (...) agora que você perguntou (...) 
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não é porque a APEOESP era associação que nós começamos como associação. Era um rito legal 

que você cumpria. 

 

Carin: Porque para mim era só na rede pública que não podia, porque nas outras empresas 

privadas não tinha essa negativa. E eu entendia que as escolas privadas estavam dentro desse 

leque. Mas compreendi que as públicas não podiam avançar para a condição de sindicato por 

conta da legislação e as privadas podiam se sindicalizar mas tinham antes que passar pela etapa 

de associação, o que era caracterizado como pré-sindical. 

 

José Carlos: Quando nós começamos, nós consultamos várias pessoas para nos ajudar. Teve 

muita gente ajudando e dando palpite e mostrando como começava. Eu sei que a associação pré-

sindical foi o jeito certo que disseram para nós. 

“Se vocês quiserem chegar no sindicato, o jeito certo é esse, pela associação pré-sindical.” 

 

Porque é o seguinte, o estatuto não era a gente que escolhia, o estatuto estava na CLT, era o 

estatuto pronto, o estatuto do patrão. 

 

Carin: O estatuto oficial? 

 

José Carlos: Exatamente! Então (...) tudo era regrado fora, não tinha (...) foi pós 88 que deu 

autonomia sindical etc e tal. Antes não, antes era tudo no Ministério do Trabalho. A associação 

pré-sindical, a gente registrava em cartório, criava um espaço suficiente, quando a gente virou 

sindicato a gente já estava chegando a 600 sócios. O nome associação pré-sindical era um nome 

pró-forma, já era um sindicato, quer dizer, porque a gente já participava das negociações, já fazia 

frente junto com o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal da ANDES. Quando a gente montou o 

sindicato, que fez a assembleia, a ANDES apoiou a gente. Mandou o presidente da associação 

dos docentes da medicina, que depois virou secretário de saúde do Quércia, estou esquecendo o 

nome dele agora. Ele veio para representar a ANDES na nossa assembleia. Então nós tínhamos 

uma relação muito ampla e aberta, muito boa com a ANDES (...) que depois virou o ANDES (...) 

o sindicato! A gente sofre o tempo inteiro com essas mudanças. Era associação e depois virou 

sindicato ANDES, sindicato nacional. Mas quando a gente surgiu, a gente surge com esse monte 
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de apoio. Um pedaço da ANDES participava nas negociações, um pedaço da ANDES estava 

dentro do Sinpro Campinas, gente que tinha militância com a ANDES e já vinha para a comissão, 

às vezes não tinha sindicato, mas a ANDES acabava sendo o guarda-chuvão das associações 

docentes Brasil afora. Então aonde não tinha organização, tinha sempre alguém da ANDES. Nós 

começamos a fazer negociação salarial, como associação pré-sindical, então o nome foi por 

orientação jurídica, orientação legal. Não teve nenhuma influência da APEOESP, por ser ela 

associação. A APEOESP não podia ser sindicato, ela só virou sindicato depois de 88. E aí virou 

sindicato. Continuou como APEOESP mesmo, a marca era muito forte, trocar o nome APEOESP 

seria um desperdício. 

 

Carin: Zé Carlos, quais foram às motivações para a criação da APRO ABC, além disso tudo que 

você já colocou? 

 

José Carlos: As pessoais eram essas, de alguma maneira. Para mim, eu estava saindo do 

movimento estudantil, eu estava saindo (...) “Eu estou dando aula pô!  Vou virar profissional, era 

uma decisão, antiga de virar professor. Era uma coisa de colégio, eu já tinha decidido no colégio 

que eu daria aula. É difícil né, você com 15, 16 anos tomar uma decisão que vai pesar a vida 

inteira né, mas essa decisão eu tomei lá atrás. E aí eu falei: “Bom, não dá para ficar nessa vida de 

sem nenhum direito. Porque quando você sai (...) meu primeiro emprego em 78, a escola não 

pagou nada. Não tinha nenhum direito! Então, atualmente se você sai (...) se eu sair em agosto ou 

setembro, eu recebo até o final de janeiro, até o dia 20 de janeiro, que é quando começam as aulas 

do ano seguinte.Antigamente não tinha nada disso, os caras demitiam você, não pagavam, 

economizavam dezembro e janeiro, então antes das aulas do ano seguinte começar, os caras 

ficaram economizando janeiro e fevereiro, dois meses. Então era ma coisa sacana. Quando a 

gente começou, o regime de trabalho era totalmente diferente, você ganhava por hora-aula pura, 

assim, não tinha DSR, não tinha hora atividade, então tudo isso foi modificando. A gente passou 

a brigar para ganhar (...) passamos a ganhar cinco semanas, depois trocamos de cinco semanas 

para quatro semanas e meia. Passado um tempo a gente conquistou a hora atividade e hoje esse 

regime está consolidado, quatro semanas e meia, mais 1 sexto de DSR e mais 5% de hora 

atividade. Algumas escolas como o SESI que é 10%, 15% de hora atividade e o Objetivo que é 

10%, 15% também. Algumas poucas escolas pagam 10% mas é exceção à regra, é uma coisa que 
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a gente foi ampliando (...) férias? Férias foi o direito mais difícil de ser consolidado. Porque 

férias é assim, você sai em junho, julho de férias, qual é o correto? Dois dias antes você receber o 

seu salário mais um terço. Quando isso daí começou não existia um terço. Um terço é conquista 

da Constituinte de 88. Então você tinha que receber dois dias antes, mas ninguém fazia assim, 

pagava normal, igualzinho o salário normal e. esse daí foi o direito mais difícil de ser justado. As 

escolas demoraram mais para... hoje é exceção das escolas que descumprem esse direito, mas vira 

e mexe tem uma escola ou outra descumprindo, você autua e regulariza. Dizer que tem sempre 

essas escolas que fazem dentro da lei? (risos) Não existe cem por cento dentro da lei, por mais 

que o sindicato atue etc e tal, o sindicato tem o poder de pressão monstruoso lá atrás, capacidade 

de mobilização monstruosa lá atrás e muito disso a gente também perdeu pós-redemocratização. 

Aquela mobilização da sociedade pela democratização do país a gente perdeu em um dado 

momento a gente perdeu aquela capacidade de mobilização. Depois de um outro momento 

começou a ser direita, né?  

 

Carin: E quais foram as estratégias que vocês utilizaram para entrar ns escolas? Tiveram 

dificuldades? Ou se vocês (...) 

 

José Carlos:  A gente era bem implantado, a gente era professor (...) o Messias era do Singular, eu 

era do Singular, O Mauro era do Singular. Era tudo professor de ótima formação, gente super 

articulada (risos) tudo “macaco velho”, e aí aonde a gente não entrava sempre tinha um contato. 

Porque tinha (...) é uma coisa diferente agora, a gente tinha muito contato, era uma sociedade 

muito mobilizada. A gente ia para o tribunal, fazer negociação, ia para São Paulo, a gente decidia 

e reunia e ficavam de 50 a 100 pessoas no Paço Municipal de Santo André. Ridículo isso você 

falar que hoje é impossível a gente fazer isso. Hoje se eu for lá negociar em São Paulo e falar 

para a diretoria, vão ficar aqui 20 caras fazendo pressão dentro do sindicato, criando pressão nas 

redes etc e tal (...) não acontece. Então hoje a gente não consegue botar 20 pessoas. Pois naquele 

período a gente, fazia, convencia as pessoas que estavam lá no Paço Municipal, crentes que o 

papel delas era importante estar lá, porque era um jeito de reforçar a gente na negociação junto 

aos patrões ou no tribunal regional do trabalho quando a negociação encrencava e ia parar no 

tribunal.Então era uma situação completamente distinta. Isso não era à toa, porque o sindicato era 

bem implantado, os diretores eram bem implantados todo mundo tinha muito contato, hoje o 
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sindicato tem muito mais escolas, e (...) não dá para comparar né, é um outro momento. Nós 

estamos de alguma maneira trinta anos depois. Foi em 86, 2016, 2018 (...)   já é tempo! (Risos). 

 

Carin: E tinham dificuldades? Quais eram as principais dificuldades? 

 

José Carlos: Bem, é assim (...) eu lembro que normalmente era assim, a dificuldade, a briga do 

sindicato, era fazer cumprir a legislação. No começo era difícil de assinar o acordo. A primeira 

luta de alguma maneira foi assinar acordo. A gente passou a assinar acordo, passou a representar, 

depois a nossa carta (...) a gente virou associação pré-sindical em 84 em maio, em 86 virou 

sindicato (...) ganhou carta sindical em 86. E a partir daí não tinha mais dúvidas sobre a 

legalidade de ser sindicato ou não. Nesse período anterior a gente acabava (...) engraçado, quer 

dizer (...) você fala, se fosse hoje eu acho que teria uma super resistência para entrar na escola. 

Mas naquele período não tinha resistência para entrar nas escolas. 

 

Carin: Nem enquanto Apro- ABC e nem enquanto Sinpro-ABC? 

 

José Carlos: Não! Não tinha essa resistência que tem hoje nas escolas. Não tinha porque a gente 

estava dentro das escolas. Sem fazer força, eram poucas escolas. Nesses trinta anos (...) foi 

impressionante! Na periferia não tinha escola. Para você ter uma ideia, só tinham as escolas 

centrais. Então o sindicato estava bem implantado, em todas as escolas. No geral a gente tinha 

contato ou visitava (...) ou diretamente ou (...) 

 

Carin: Quantas escolas eram no início? 

 

José Carlos: Eram muito poucas. Você imagina o Singular, ele estava em Santo André e só em 

Santo André. Hoje o Singular em Santo André tem várias unidades e em todo o resto do ABC. O 

Singular que era uma escola só, hoje é uma rede. As escolas que eram uma, viraram rede. 

 

Carin: Mas você lembra naquela época, quantas escolas tinham e qual era a área de abrangência 

do sindicato¿ Era só o ABC ou (...) porque eu lembro que em 1990 oficializaram Mauá, Ribeirão 

etc. 
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José Carlos: A gente começou com tudo, até Ribeirão Pires (...) a gente teve isso, depois a gente 

perdeu Ribeirão. A nossa primeira greve foi em uma escola de Ribeirão, foi na “ENAU”. 

 

Carin: Foi enquanto Apro-ABC ou Sinpro-ABC? 

 

José Carlos: Aí eu fico em dúvida, eu acho que já é sindicato. Porque eu tenho a impressão que 

eu já estava no Quarup, e já era 86 isso. Eu acho que já era o sindicato. Enfim, a gente não 

conseguia, a militância era absolutamente igual nessa época. A gente entrou na CUT como Apro, 

nos filiamos pelo o que eu lembro (...) a gente foi a primeira organização dos professores, muito 

antes da APEOESP a entrar, depois a gente foi para o congresso da APEOESP e numa votação 

bem dividida a gente conseguiu levar para dentro da CUT. Onde os irmãos Felícios eram contra 

filiar a CUT. Eles eram bem conservadores.” Não (...) vai perder espaço, vai perder sócios”, blá, 

blá, blá, e a gente foi lá com a militância do PSTU que na época era “Converge” e um pedaço do 

pessoal do PT que não era todo fechado com os Felícios (...) e a gente conseguiu filiar a 

APEOESP na CUT. 

 

Carin: Vocês tinham o apoio de outras entidades, de outros sindicatos? 

 

José Carlos: O sindicato começou a gente vai ter não o apoio, eu prefiro chamar de solidariedade. 

Era uma coisa completamente diferente. Por exemplo, quando eu precisava rodar um boletim eu 

compunha no sindicato dos metalúrgicos, as vezes rodava nas Office-sets que trabalhavam para o 

PT. As vezes dentro do PT. O PT tinha uma Office-set. A gente é do tempo que a gente imprimia 

o material, a gente operava a Office-set. Então, você ia lá e operava o mimeógrafo a tinta, uma 

coisa que não é do seu tempo. É um mimeógrafo que você batia na telinha, marcava, furava a 

telinha (...) tem o de álcool também, mas esse tinha uma tinta que tinha (…) tinham muitos jeitos 

dele fazer. 

Então a gente tinha dentro do PT, tinha nos metalúrgicos de Santo André, principalmente, porque 

era do lado. A sede era do lado! E na medida que o tempo foi passando, teve o fundo de greve, 

que depois foi se formando. O fundo de greve também ajudou a gente em vários momentos. Eu 

lembro uma vez, o Julio Turra conversando com o Japonês, esqueci o nome dele, o japonês que 
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hoje é do instituto Lula (...) o Julio negociou lá para rodar, ele rodou de graça, então a gente tem 

vários materiais rodados... 

 

Carin: Então (...) entrando nessa questão financeira, enquanto associação (...) 

 

José Carlos: Na medida em que o sindicato foi se formando, tinha muita solidariedade, a gente 

conseguia rodar aqui e acolá. As metalúrgicas também rodavam coisas para mim. Além de 

disponibilizar a estrutura, o espaço da imprensa que eles tinham, eles tinham uma sala enorme de 

imprensa, com mesa de composição, tinha um menino que fazia desenho como o Israel faz aqui. 

Então tinha... tinha uma estrutura, eu usava aquilo também. E quando a gráfica estava liberada, 

quando a Office-set deles estava liberada eles faziam coisas para gente. Então tinha muita 

solidariedade. Os químicos também. É porque nesse período, os sindicatos mais atuantes eram 

naturalmente os mesmos, os metalúrgicos. Mas os metalúrgicos de Santo André era uma coisa, o 

de São Bernardo era outra coisa. Em um determinado momento eles fundiram e depois eles 

“disfundiram” (risos), aí o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo se ligaram ao pessoal do 

diretório do ABC e, e de Santo André continuava em Santo André. O de Santo André se filiou a 

Força Sindical, mas as relações do Martinho com a presidente continuavam boas. A gente chegou 

a fazer uma assembleia lá, a gente foi impedir um racha da categoria lá. Estavam fazendo 

assembleia para fazer um sindicato, os professores de Educação Física, uma coisa assim. E a 

gente foi (...) “Puta, a gente vai ter que correr, e vamos ter que correr antes de apanhar, né. 

(Risos...). Mas aí foi, foi o Julio Turra, ele foi conversar com o Martinho, foi na paz. A gente 

participou da assembleia, colocamos as nossas preocupações e acabou não virando aquilo. Não 

virou um racha do sindicato a partir disso. Porque a gente tinha a capacidade de negociar e 

conversar. 

 

Carin: Zé Carlos, para além disso, essa coisa dos materiais, e a questão financeira, além dos 

associados (...) 

 

José Carlos: A questão financeira se resolveu a partir de 87. Em 86 a gente virou, 87 começamos 

a receber o imposto sindical. 
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Carin: Que vocês eram contra? 

 

José Carlos: A gente era contra, mas aí quando começou a cair o imposto sindical a gente 

começou a usar. A gente passou (...) com o tempo, a estruturar a cobrança, mas demorou mais um 

tempo. 

 

Carin: Mais enquanto associação vocês iam se virando (...) 

 

José Carlos: Só na base da solidariedade mesmo! 

 

Carin: Cotização? 

 

José Carlos: A gente nunca precisou por um tostão do bolso. Você punha tempo, gasolina era sua, 

mas o resto funcionava ultra bem. 

 

Carin: E o aluguel da sede? 

 

José Carlos: A sede, a gente usava a sede da APEOESP. A APEOESP sedia a subsede dela. 

Então, a gente nunca pagou aluguel de sede. Era uma coisa boa.Muita solidariedade. A 

APEOESP tinha salão com uma sala lá e a gente fez um cubículo, um outro boxe para a gente. E 

depois fizemos um outro boxe para a CUT. (risos). 

 

Carin: Era a CUT Regional? 

 

José Carlos: Na verdade era CUT Regional, que era o Vicentinho o Presidente, então a gente 

ficava todo mundo junto. As vezes eu converso com o Vicentinho: “Bons tempos hein 

Vicentinho? A gente se falava e se conversava.” (Risos) Hoje vai ficando difícil. Que é um tempo 

antes de formar a articulação. Quando a articulação se forma, vai começar a ficar tudo difícil. A 

articulação vai amarrar, vai engessar, tirar delegado dos metalúrgicos quem tem a maioria leva 12 

delegados, aí fica difícil. Aí o Vicentinho queria que a gente participasse. Eu disse, não dá! Do 

jeito que vocês tiram delegados para gente não funciona etc e tal, a gente trabalha a 
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proporcionalidade, a gente não acha o modelo de vocês democrático, então não dá para 

acompanhar vocês nas votações. E foi assim que foi tocando (...) (risos). 

 

Carin: Zé Carlos, quais eram as principais bandeiras da associação logo no início? 

 

José Carlos: Você imagina, a associação começando, era o direito mais chão da categoria, tudo o 

que a gente tem, de alguma maneira era bandeira. Se você me perguntar, qual bandeira com nome 

de bandeira, eu não me lembro. Não tenho a menor ideia. Eu lembro que tiveram campanhas que 

a gente tinha um bóton, um adesivo, que também foi rodado na faixa, que era 94% de reajuste, 

era a nossa campanha salarial. Você consegue imaginar 94% de reajuste? Você já viu alguma 

inflação deste tamanho, não né? Você é muito nova. Você tem trinta? A gente tinha noventa e 

poucos por cento, era um índice normal da gente carregar no peito. A inflação era alta e a gente 

pedia aquele índice lá que era a inflação e mais algum trocado, mais um aumento real que eu não 

me lembro o quanto. 

 

Carin: E das questões educacionais? 

 

José Carlos: As questões educacionais a gente discutia todas. Nossa primeira camiseta política do 

Sinpro foi: 

“Educar é um ato político”. Do Paulo Freire. 

 

Carin: Quero aproveitar a frase e te perguntar, teve o segundo encontro de professores do Sinpro: 

Educar é um ato político. Vocês convidaram Paulo Freire, Marilena Chauí e o Gumercindo. Eles 

participaram? 

 

José Carlos: Participaram! Foi um monstro esse evento. O Paulo Freire estava na mesa. Eu acho 

que eu não estava na mesa, não tenho certeza. 

 

Carin: Mas tem fotos? 
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José Carlos: Não tem fotos. A gente não registrava nada. Mas eventualmente se você pegar a 

imprensa da época, a imprensa da época tem isso. Acho que o diário do ABC. Esse encontro veio 

o Paulo Freire... quem mais estava na mesa? A Marilena Chauí (...) eu não lembro se a Marilena 

estava, se o Gumercindo estava ou se era o cara da (...) O Jair Meneguele era um deles. 

 

Carin: Tinha mais gente, porque um dos boletins anunciava tais pessoas, e um outro boletim 

anunciava outras (...) 

 

José Carlos: Eu acho que deu uma trocada, nos finalmente, nos finalmentes (...) 

 

Carin: Mas o Paulo Freire Participou? 

 

José Carlos: Paulo Freire participou! É engraçado isso, eu já tinha esquecido. A gente fez o 

encontro na Metodista, que é um monstro o auditório. 

 

Carin: Tinham quantas pessoas, aproximadamente? 

 

José Carlos: Sei lá, umas 300, 400 pessoas. Era uma coisa monstruosa. É um auditório grande. 

Hoje, se a gente fizesse, não importa se fosse com Paulo Freire ou outro, a gente não juntaria 30 

pessoas. É impressionante né. Hoje se você pegar um auditório para 500 pessoas, é ridículo. 

 

Carin: Então vamos lá, bandeiras educacionais? 

 

José Carlos: Bandeiras educacionais de alguma maneira a gente tinha um sindicato que defende a 

educação pública. É um sindicato que a bandeira central dele é a defesa do ensino público. E para 

quem fala que isso é uma contradição, a explicação é que é a defesa dos trabalhadores da escola. 

A gente defende a educação (...) o ensino público e deixa isso bem claro, isso sempre foi central 

no nosso estatuto e etc. Isso daí articulou sempre bem a gente, nunca foi um problema. Nunca 

ninguém entrou aqui criticando achando que a gente não tinha que defender o ensino público, 

entendeu? 
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Carin: E as campanhas de filiação na Apro-ABC? 

 

José Carlos: Na Apro-ABC eu não lembro, assim (...) a gente tinha essa coisa com marca. Na 

Apro não tinha marca. Para você ter uma ideia, a primeira campanha com marca que a gente cria 

é campanha do “1000 novos sócios”. 

 

Carin: Isso ficou bem marcante.Tem em inúmeros boletins. 

 

José Carlos: Isso é uma marca. Era uma marca e tinha uma abordagem específica. A gente tinha 

10, 15 filiadores que eram para ajudar a diretoria. O cara que pensou a campanha era um cara que 

depois foi diretor nosso em algum momento, não sei se antes ou depois, o Otacílio que era 

jornalista. Ele fez assessoria, a propaganda tinha (...) a gente entrava na sala com os 

sindicalizadores, tinha maçã, distribuía maçã, tinha uma abordagem extremamente professoral. A 

maçã representando aquele (...) aquela coisa que aproxima o estudante do professor, no caso era a 

gente se aproximando do professor e o professor do sindicato. Então a maçã tinha essa conexão. 

Agora, antes disso era tudo um empenho, era chamar, conversar, conversar, visitar escolas, filiar 

(...) trazia ficha, então (...) quando eu falei para você que 86 quando saiu a carta a gente já tinha 

de 400 a 600 sócios. Mas se você me perguntar se eles eram pagantes? Não! Porque não tinha 

estrutura nenhuma. Ser pagante foi uma coisa que veio bem depois, foi bem depois. A gente, eu 

acho ainda viveu com o imposto sindical. Com o dinheiro do imposto sindical a gente comprou 

computador, e aí a gente foi começando a criar uma forma de cobrança da mensalidade. Mas ela 

demorou bastante para se implantar. 

 

Carin: Você lembra quando? 

 

José Carlos: Isso dai só se eu olhar os registros. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu lembro que 

foi assim, foi um processo demorado. Mas eram sócios. Os caras ficavam sócios do sindicato. 

Então tinha uma coisa (...) e a gente tinha os sócios que pagavam em dinheiro e etc e tal, tinha 

caixinha. Mas tudo isso era muito amador, completamente amador. Igual passar saquinho em 

assembleia. 
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Carin: Zé Carlos, para finalizar o assunto da Apro-ABC, qual foi a ação mais arrojada no aspecto 

coorporativo e a ação mais arrojada no aspecto social e político? 

 

José Carlos: Eu acho que a Apro, ela cumpriu um papel. ela era um sindicato já, ela assumiu um 

papel de ser um sindicato, ela começou a participar das negociações, entendeu? Quer dizer, isso 

era trazer para si uma (...) não abriu mão da representação. Representava o ABC e fazia questão 

de estar presente na rodada de negociação. Eu acho que isso daí era um ponto de apoio 

importante. Eu acho que essa é uma grande marca da gente. A gente nunca ficava escondido 

porque era uma associação. 

 

Carin: Porque vocês faziam grandes críticas a Federação? 

 

José Carlos: Sim, exatamente! Nosso problema era esse, porque a Federação que representava o 

ABC era o grande problema para gente. Porque os caras tiravam daqui um imposto sindical e 

duas taxas de 5% cada um e então o cara cobrava aqui, 5 mais 5, 10, mais o imposto sindical que 

é um dia, que na prática é 3,3%, então essa federação levava aqui da base 13,333% dos ganhos 

dos professores e não retornava nada, nada. Essa foi uma situação, a segunda situação foi quando 

na medida em que ganhou a carta sindical, a gente foi na Federação e exigiu que eles... o dinheiro 

que eles receberam em 86 (...) assim, a carta veio 13 de março. A escola paga, a escola nunca 

poderia pagar para gente, pagou para eles e a gente foi lá cobrar da Federação. Nessas andanças 

que eu encontrei o Heródoto lá na Federação eu andei conversando com o pelego lá e é muito 

engraçado porque o Heródoto tinha sido o meu professor, então eu achava ele um cara jovem 

(corte a pedido do entrevistado) 

 

Carin: Zé Carlos, pelo o que eu percebi não tem um corte entre a Apro-ABC e o Sinpro- ABC, foi 

uma continuidade do processo de formação, pelo o seu relato. Não teve ruptura de Apro-ABC 

para Sinpro-ABC? As estratégias eram as mesmas? 

 

José Carlos: Não teve ruptura, teve uma continuidade. A gente sempre funcionou no modelo de 

colegiado, embora o estatuto não falasse isso. O presidente não pesava mais que o secretário, não 

pesava mais do que ninguém. Todo mundo era igual. Tanto é que os primeiros profissionalizados 
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do sindicato, não fui eu, acho que o Julio Turra foi um dos primeiros. Não é profissionalizar, a 

gente dava uma ajuda de custo. Quando pode dar ajuda de custo, dava para ele porque ele era a 

pessoa melhor remunerada na época. Eu lembro que por algum motivo o Julio foi agraciado no 

início e todo mundo concordava. Interessante (...) só para você saber, isso é bom ficar registrado. 

O Julio Turra quando saiu daqui, da escola do ABC, ele não fez nenhuma maracutaia para 

continuar na diretoria via artifício. E hoje nós temos na diretoria gente que está aqui no sindicato 

sem estar na base. E já está aqui há bastante tempo sem estar na base. Então o Julio Turra nunca 

fez isso (...) essa coisa, entendeu? De dar um nó, inventar um jeito, achar uma brecha etc e tal. 

Mas hoje a gente tem na diretoria talvez, uns 2, 3 diretores que não estão na base mais. É que tem 

uma discussão toda, se o cara que é aposentado tem o direito ou não. Pela constituição de 88 o 

cara que é aposentado tem o direito de estar na diretoria. Embora seja bastante controverso isso. 

Porque é um direito que na prática (...) então o cara nunca mais vai sair do sindicato, é isso? 

(risos) Isso é uma coisa complicada, então eu acho que o Julio tem esse mérito da gente (...) o 

Julio faz parte daqueles militantes (...) igual a Laurinha dos jornalistas, aqueles militantes que 

você não tem o que falar deles. São pessoas que acabou (...) são os imprescindíveis, com essas 

pessoas você não pode brigar nunca, estão sempre a frente. Diferente (...) tem um povo no 

sindicato que é um horror. E não é nesse sindicato, são em todos os sindicatos. É um povo ruim, 

ruim mesmo, ruim de briga, ruim de assembleia, não aparece em assembleia do sindicato, não vai 

na Paulista e tem mil desculpas para não fazer nada, É a saúde, é a mãe, é a avó, é a tia, é o 

cachorro e (...) está uma incapacidade bastante complicada. 

 

Carin: Zé Carlos quais eram as forças políticas que participaram da criação do Sinpro-ABC, da 

Apro-ABC? 

  

José Carlos: De forças políticas se você for ver assim na época, tinha o Messias, o Edelson. O 

Edelson militou no “O Trabalho”, o Messias militou no “O Trabalho” e o Julio era dirigente do 

“O Trabalho”. 

 

Carin: E você? 
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José Carlos: Eu sempre fui independente. Eu era do “Refazendo” do movimento estudantil, uma 

coisa que só para quem estudou história no movimento estudantil sabe. O refazendo era um 

frentão, era aquela história tinha a refazendo e depois teve a “Refavela” que era um racha do 

refazendo e nós viramos aí refavela, era nosso agrupamento, coisa maluca (risos). Era uma coisa 

maluca. Mas assim, quem que dá para falar que do refazendo está vivo hoje? Aquele arquiteto 

que é vereador em São Paulo? 

 

Carin: O Nabil? 

 

José Carlos: Nabil era do “Refazendo”, tinha um povo do refazendo, o Geraldinho ele era 

bancário, foi deputado, tinha a mulher dele, tinha um pessoal legal, um frentão. Mas da refazendo 

também saiu muita gente ruim. Por exemplo, saiu um cara que é do PPS, ele não é o Bundão, o 

Bundão morreu em um acidente. Mas tinha uma liderança da refazendo que migrou toda para 

dentro do PT, Marcelo Barbieri que era MR8, depois virou (...) a refazendo era um frentão e foi 

saindo em pedaços. E foi saindo em pedaços na medida em que veio a redemocratização o 

pessoal foi se comunicar nos seus pedaços. E aí um pedaço foi para o PMDB, não, para o MDB 

né¿. Então tem um povo aí que já entrou e já saiu do PT esse Barbieri, Arnaldo Jardim, acho que 

ele é conterrâneo do Julio do movimento estudantil, só não lembro o apelido dele. O Bundão é 

um cara que eu sei que ele morreu, eram as lideranças mais velhas. Em 87 eram esses caras que 

estavam lá na frente tocando o movimento. 

 

Carin: E quando vocês atuavam, qual era a estratégia? Vocês começavam por algum nível de 

ensino? 

 

José Carlos: A gente normalmente tinha uma atuação bastante forte na educação básica, no 

ensino médio basicamente, a gente era forte assim, o Messias professor do cursinho e do colégio, 

mas mais do cursinho. Eu dava aula no colégio Singular, o Mauro dava aula no cursinho eu acho, 

enfim, a gente tinha o Julio Turra que dava aula no cursinho, no Universitário, eu cheguei a dar 

aula no Universitário junto com ele. A nossa atuação ia por conta disso, mas a gente a gente que 

estava no supletivo, tinha gente que estava no colégio técnico, a diretoria era bastante ampla. A 

gente tinha até gente no nível superior, a gente tinha (...) quando o sindicato começou a gente 
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tinha o Luis Roberto Alves não sei se você conhece são Bernardo, ele foi professor da USP, da 

ECA, aposentado, titular da ECA e professor aqui da Metodista. Foi secretário de Educação de 

São Bernardo, foi da nossa primeira diretoria se não me engano, da primeira diretoria do 

SINPRO. 

 

José Carlos: O Celso Daniel estava na nossa assembleia de fundação, na nossa assembleia de 

fundação o Celso Daniel fez parte. 

 

Carin: Eu lembro que vi a Ata de fundação e estava o nome dele. 

 

José Carlos: Na ata de fundação tem lá Celso Daniel, tem lá um bando de gente assim. A gente 

foi tendo dificuldade de conviver. (Risos) Quando começou era um frentão muito amplo com 

todo mundo trabalhando junto. O fazer das entidades é muito bom, o ruim é manter as entidades 

porque aí é só disputa é controle, aí fica o pior dos mundos. 

 

Carin: E quais eram as principais formas organizativas do Sinpro-ABC? 

 

José Carlos: A gente apostava na (...) no modelo da comissão de fábrica. O modelo da comissão 

de fábrica, a gente achava que era um modelo importante, mas era assim, para gente sempre era 

difícil, mas a gente conseguiu. A gente tinha comissão no Singular, a gente tinha algumas 

comissões. No Singular eu tinha certeza, porque eu tenho um amigo que era da comissão e é 

amigo meu até hoje. Ele era dessa comissão do Singular. As comissões de fábricas estimulavam 

as comissões. No Pentágono tinha comissão também, no Pentágono nós fizemos lá uma greve de 

um mês, essa comissão inteira foi mandada embora. 

 

Carin: Eu vi no boletim, vocês tiveram várias conquistas na justiça, de reintegração (...) na FEI. 

 

José Carlos: Mas assim, Na FEI foi assim, uma briga da Associação dos Docentes. A Associação 

dos Docentes do Ensino Superior para nós, era análogo a comissão de fábrica. Era a organização 

local, no ensino superior era grande o suficiente para chamar associação, a que tinha um 

tratamento igual, quer dizer é como se fosse uma comissão. Associação Docentes da Metodista, 
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da Medicina e da FEI, o que estava organizada era isso. O resto a gente sempre tentou e não 

conseguia, sempre travava as comissões, as Associações, as associações do ensino superior. Mas 

essas três andaram. Mas na FEI a gente acabou fazendo uma greve de um mês lá. A gente tinha 

uma reivindicação ampla lá, uma reivindicação sindical, a gente conquistou todas. A retaliação 

foi perder a nossa associação docente, foram todos demitidos. Foram seis demitidos, uma 

judiação, todos massacrados, mas a gente ganhou a ação. Quando a gente ganhou a ação era o 

nosso advogado que estava tocando.  (Corte feito a pedido do entrevistado) 

 

José Carlos: No começo a nossa contabilidade era feita na faixa, até a gente poder conseguir 

pagar. E o pagar também era tudo muito pouco profissionalizado. Tinha muita militância do lado 

do escritório. E hoje a gente paga o que é um preço de tabela normal. Mas no passado era tudo na 

base da solidariedade. 

 

Carin: Zé Carlos, como se caracterizava o patronato na época? Era muito diversificado? Tinham 

muitos ex-professores como donos de escolas? 

 

José Carlos: Completamente diferente. Isso mudou completamente. Hoje nós somos governados 

de alguma maneira pelo capital financeiro. Mas isso (...) é verdade nas escolas também. O que é a 

Anhanguera? A Anhanguera são fundos por trás dela. Então hoje, o que valia para essas empresas 

que tinham um capital, um controles externo ao Brasil, hoje vale para o ensino. Então nós temos 

hoje no ensino, isso não existia no passado. No passado a gente conhecia o dono da Belas Artes, 

no passado (...) que era o Cardin. No passado a gente conhecia o dono da Anhembi Morumbi, que 

era o Gabriel, a gente conhecia (...) todos eles eram donos com cara, eram pessoas. Hoje são 

todos sociedade anônima, não tem mais o dono. Essas pessoas são donas de uma parte das ações, 

mas as ações estão em bolsas, então não tem mais pessoas, é tudo sociedade anônima. 

 

Carin: E como era a relação com eles? 

 

José Carlos: Houve uma mudança brutal, quer dizer, e o que está acontecendo agora, essa 

mudança vem agora para a educação básica, e a estratégia aparentemente está sendo o seguinte: a 

tática deles vai ser essa, comprar os sistemas apostilados, a Anhanguera Kroton está comprando 
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as editoras, tão logo tenha esse controle, ela vai poder fazer a segunda parte, que é controlar 

também a aplicação desse sistema apostilado. Então eles estão nesse momento de controlar isso, 

acho que é um movimento tático. E eles querem de alguma maneira (...) o ensino superior 

esgotou a capacidade de explorar deles. Eles já tiveram tantos alunos, já encolheram, e o que está 

dando dinheiro é a educação básica. Você pega o ensino superior, uma escola cara, a engenharia, 

a Fundação Santo André, R$1.500,00, cara, que colégio hoje é esse preço? 

 

Carin: R$3.000,00 

 

José Carlos: Exatamente! No Bandei (...) Em São Paulo, parece que R$3.000,00, R$4.000,00 é 

comum, então onde dá para ganhar dinheiro hoje, se você quer ganhar dinheiro na educação¿ 

Nesses lugares! O próximo movimento que está claro que vai ser jogado, é isso. Esses grupos 

internacionais, esses fundos etc e tal e virão para serem donos de escolas. Eles estão sendo donos 

agora de sistemas apostilados, mas eu acho que é uma tática, ainda eles serão donos de toda essa 

parte. E aí o profissional vai acontecendo o seguinte, vamos ver também o que está acontecendo 

no ensino superior, nós tínhamos um salário razoável, etc e tal, tipo um doutor como eu ganha 

R$100,00 para hora aula, R$150,00 em alguns lugares, enfim... então isso também acabou. Nesse 

giro que está tendo agora, com essa internacionalização o salário base é R$36,00 e não importa se 

é doutor, mestre ou simplesmente graduado. Está trinta e poucos. Se você pegar o salário do seu 

orientador lá, é de trinta e sete a cinquenta e dois reais, varia do graduado ao doutor, mas as 

escolas mantém muito poucos doutores, essas escolas que são Anhanguera Krotons da vida, ou 

Nove de Julho, todas elas. Todas elas têm um mesmo modelo, um modelo Sociedade Anônima 

(...) de tocar o negócio. Então isso já está encolhendo, o ensino superior está sentindo um super 

aperto. E eu acho que a educação básica vai ter o próximo aperto. Escolas como os Dantes da 

vida, essas escolas tem os salários altos. Nesse próximo giro que der, que essas escolas forem 

incorporadas nesses grandes grupos, esses professores todos vão ter salários reduzidos pela 

metade. Não todos os professores, esses vão ser demitidos, aposentados, os que vem, virão com 

os salários reduzidos pela metade. 

 

Carin: E depois da reforma trabalhista piorou (...) 
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José Carlos: Essa reforma Trabalhista permite tudo.Então pode ser que os caras vão tentar o 

trabalho, como é o nome desse trabalho, trabalho temporário¿ Não é temporário é sazonal. O cara 

vai poder te pagar só quando tem aula, tipo pós-graduação. O cara (...) você é contratado da 

Fundação Santo André, mas você só dá um curso na pós-graduação de janeiro a fevereiro ponto. 

Você não é considerado desempregado, mas você tem quatro aulinhas nessa escola. Se você 

dividir isso por um mês, dá uma aula por mês. Olha lá! A reforma trabalhista (...) o embate 

eleitoral vai ser importante, porque isso está no centro. Os caras querem fazer o Bolsonaro de 

qualquer jeito. Agora está claro que o mercado escolheu o Bolsonaro e eles querem fazer de 

qualquer jeito, por que¿ Porque senão você perde o golpe! (Risos). Todo o esforço do golpe... 

vem um governo democrático e popular e vai nos primeiros cem dias acabar com tudo isso. Com 

apoio amplo etc e tal. Como disse o Zé Dirceu, com o povo na rua, se não tiver o povo na rua, a 

gente não vai fazer mais nada, nada, nada, nada! Tem uma entrevista boa do Zé Dirceu com o 

Paulo Henrique Amorim (...) ele estava lançando o livro no canal do Paulo Henrique Amorim. 

 

Carin: Vamos voltar lá para atrás (...) Então assim, o patronato era bem diversificado, tinham os 

de caras e nomes e também as escolas de grande porte? 

 

José Carlos: Exatamente! Tinha nome, era o dono! Agora os filhos do dono já não estão mais lá, 

eles são donos de ações dentro das S.As. 

 

Carin: E como era a relação com esse tipo de empresariado? 

 

José Carlos: Isso no ensino superior, na educação básica isso ainda não aconteceu. Na educação 

básica nós lhe dávamos com os pais e o sindicato hoje está lhe dando com os filhos e os herdeiros 

das escolas, hoje é uma realidade isso. 

 

Carin: E como era a relação com esse empresariado? Os donos O patronato? 

 

José Carlos: É impressionante como é (risos) Pode ser uma coisa muito reacionária o que vou 

dizer, mas conversar com patrão é bem melhor do que conversar com sociedade anônima. (Risos) 

Porque o gestor, o gestor está lá para apresentar um resultado. Então o gestor é sempre pior do 
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que o dono, não tem jeito, porque ele, o emprego dele depende dele apresentar o melhor 

resultado. O dono não. O Dono não tem o melhor resultado para apresentar, ele quer ganhar 

dinheiro. O gestor quer o máximo possível. Porque ele está lá para gerar isso, para cuidar disso, 

para obter o máximo, então tratar com gestor e tratar com proprietário, é completamente 

diferente. A gente tinha plano de saúde, exemplo: pela Anhanguera, que antigamente era Senador 

Flaquer, o plano de saúde lá era Sul América, ok? Negociado em assembleias, paralisações, etc o 

plano de saúde era o Sul América. Quando virou Anhanguera, não virou nada, o plano de saúde 

era um lixo. Um plano de saúde faz-de-conta [corte] Um plano de saúde que não funciona para 

nada. Então, conversar com o Maurício Shermam que era o dono da Senador Flaquer era uma 

coisa, conversar com o gestor na Senador Flaker que representa a Anhanguera Kroton é outra 

coisa. Não rola entende, o cara, a, espera, plano de saúde, a ta, tem um acordo é obrigado a 

cumprir, ele vai lá e (...) vê um jeito de cumprir a convenção coletiva do jeito mais barato 

possível. Assim como a cesta básica. Aí o cara vai lá e cumpre a cesta básica mais barata possível 

atendendo a convenção. Quando você lida com o dono, lá você negocia, um pouco mais, um 

pouco menos, um VR. Agora quando você está conversando só com o gestor, é bem duro. 

Enquanto na educação básica, nós estamos com muito patrão mesquinho e tudo mais. Mas os 

professores não sabem que quando isso virar sociedade anônima isso daí vai ser um paraíso. 

(Risos.). 

 

Carin: E como se davam as pressões do patrão na época, no início? 

 

José Carlos: Eu, quando a gente começou a formar o sindicato, no Singular, a gente começou 

com assembléia em 84, começou a pensar em 84, eu fui demitido. Eu e o Messias fomos 

demitidos. Porque eu e o Messias assinamos o edital de convocação da assembleia de fundação 

do sindicato, que na verdade fundou a associação pré-sindical. Então a gente estava em 

dezembro, a gente publicou em dezembro e o Messias era um “bocão”, espalhando para todo 

mundo:  O Sindicato vai acabar (...) (risos). 

Era desse jeito! (Risos). 

 

“Vai acabar essa moleza aí, vocês explorando a gente!” (Risos). 
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Tratava o patrão de maneira muito informal, desse jeito. E aí eles pensavam: 

“Esses caras vão ferrar com gente.” 

 

E demitiram a gente. Os caras não tiveram dúvidas na demissão, na minha e na do Messias. O 

messias tinha seis anos lá. Eu tinha três anos. Fomos demitidos. 

 

Carin: Era demissão (...) 

 

 

José Carlos: Era demissão. O cara lhe dava com isso por que? Depois a gente montou as 

comissões, as comissões fizeram os salários crescer nessas escolas. Os caras antigos do Singular 

tem um super salário. Tem o triplo do salário dos caras novos. Por que isso¿ Por que o patrão é 

bonzinho? Não! Porque o sindicato montou comissões, as comissões de fábricas que eram as 

comissões por escolas, e as comissões negociavam melhorias salariais.E a escola sabe tem aluno, 

não tem aluno. O patrão não pode ficar jogando. Na negociação geral o patrão fala: 

 

“É, mas teve uma perda (...)” 

 

Carin: Vocês priorizam a negociação local? 

 

José Carlos: Exatamente! Porque era difícil a negociação geral. Vire e mexe a gente ia para o 

dissídio. E a gente ficava sem nenhum índice. A pressão local era importante e era importante 

porque tinha a capacidade de fazer essa pressão. Porque ela não deixou de ser importante. Só que 

hoje em dia a gente não tem essa capacidade de fazer, essa pressão local. Hoje a gente fica 

dependendo da negociação, coisa que para os fundadores do SINPRO é um absurdo, eu me 

incluo. Dessa vez teve uma greve dos professores, os professores não fizeram greve para acertar 

negociação salarial. Não sei se você acompanhou na imprensa, manifestação, isso e aquilo e o 

Sinpro-ABC não fez greve. 

 

Carin: Nessa última agora? 
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José Carlos: isso! Nós acompanhamos a mobilização, mas nós não fizemos greve. Nós não 

tínhamos capacidade (...) isso é uma coisa que pode destacar, principalmente por ser algo 

negativo, que merece ser tocado. Nós temos hoje uma gestão que é incapaz de fazer greve na 

região, entendeu¿ Isso é, fala muito mal da gente. Eu me incluo, não estou dizendo que a culpa é 

dos outros, eu faço parte desse pacote. Nós estamos completamente incapazes de fazer isso. O 

que nós escolhemos fazer, que perdemos a capacidade de mobilizar, eu não sei, mas que nós 

perdemos, perdemos! Hoje a gente vive em situação vergonhosa, o Sinpro São Paulo fez greve.  

Não fez greve porque eles queriam, e sim porque tinha uma mobilização, tinha uma oposição lá, 

no encalço deles. Foi a partir da base. Mas eles fizeram! Eles tinham base mobilizada. E nós não 

tínhamos nem base mobilizada. Então, o ABC está muito ruim disso. Quer dizer, nós professores 

não deixamos de ser uma referência. 

 

Carin: E como foi a presença do Sinpro-ABC na criação da CUT? 

 

José Carlos: A CUT foi formada quando? 83, 84, alguma coisa assim. Eu sei que a CUT se 

formou a gente ainda não era. Eu lembro que eu fiz a segurança da (...) fiz apoio lá da CUT, e 

tudo mais, foi no Vera Cruz a fundação da CUT. E aí quando a gente formou a associação 

sindical, a gente rapidamente foi para a conversa e filiamos. Foi um processo muito rápido de 

filiação. Que naquela época, a CUT aceitava as oposições, não sei se você já leu sobre isso, quer 

dizer, não participava só da central sindicatos. Participavam sindicatos, associação e oposição 

organizadas e reconhecidas como o MONSP SP, a oposição dos metalúrgicos de São Paulo. Eles 

faziam parte da direção da CUT. Então podia pertencer, compor a CUT, participar do congresso e 

tudo. Nós éramos associação, não éramos sindicato ainda, mas podíamos. Podíamos até coisa 

mais light que associação pré-sindical participar como uma oposição. Então a gente aderiu lá, se 

filiou a CUT lá atrás. Eu já não sei quando. Se (...) 84 a gente formou, comissão, diretoria, 83 

tinha comissão provisória. Até 86 a gente já estava, antes de ser sindicato a gente já estava 

filiado. Não sei que momento isso aconteceu. Se teve algum congresso ou encontro, algum 

evento entre 84 e 86 que fez isso eu já não lembro. Só nos documentos mesmo. Impressionante 

como é difícil lembrar. Nos boletins tem muita informação. [Corte] 
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Carin: Vamos partir agora para o primeiro congresso. Zé Carlos, responde o que você lembrar. O 

que motivou chamar a realização de um congresso? O de 1990, o que motivou¿ Qual a visão 

daquele momento histórico? Era o governo Collor, era o discurso do “Novo Brasil”. 

 

José Carlos: Já era o Collor no congresso?. Eu não sei qual é o momento em que a gente lança o 

congresso. Lá pela certa altura do campeonato, a gente fazia encontros, e aí evoluir de encontro 

para congresso. Para poder ter uma decisão com representação, com delegados etc e tal, mas era 

só de alguma maneira a consolidação daqueles encontros. Eram muitos encontros, a gente tinha 

muitos encontros, a gente resolveu fazer uma coisa compartilhada com esses outros sindicatos etc 

e tal. O nosso estatuto fala do congresso como instância máxima, o que eu acho que hoje é uma 

coisa meio furada. Eu acho que como instância consultiva ou orientadora é correto, mas lá atrás 

eu acho que era tido como instância máxima. Então era dentro dessa perspectiva, de orientar a 

luta sindical etc e tal. Mas eu acho que funciona, para isso é correto, mas é um engessamento que 

eu acho que não é uma coisa que dê conta, tanto é que eu (...) 

Por necessidade estatutária não tinha nenhuma necessidade de congresso. Se fazia mais por 

imposição estatutária. O que fez a gente fazer não foi uma necessidade estatutária, foi mesmo 

criação, consolidação, discutir tese com a base, para isso que era o congresso. Hoje você conversa 

o que com a (...)?  O sindicato está muito (...) está o que a gente chama de (...)  está muito (...) 

acho que a palavra burocratizado não é exagero, está muito burocratizado. O foco está muito no 

internismo, nas disputas internas, no controle da entidade, como usar o dinheiro, então perdeu 

muito a noção do movimento geral, embora os vícios que a gente vê no movimento sindical são 

bem pequenos comparados…comparados ainda são pequenos. São só grandes para mim, para o 

Julinho que começamos esse negócio lá atrás, para o Jota. A gente acha isso um horror. A gente 

chegou numa época muito ruim. A gente de alguma maneira foi ficando parecido. Porque é assim 

... pelego que era de onde a gente fugia que eram os pelegos de São Paulo. Hoje em dia evoluiu 

para ficar parecido. Impressionante! “Involuir né?” 

 

Carin: Você lembra se tinha oposição naquele período? 

 

José Carlos: Nós nunca tivemos oposição. Sempre frentão, frentão, frentão. As chapas eram feitas 

em assembleias, eram montadas em assembleias. Não tinha obrigação de chamar a convenção 
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que a CUT criou depois, a convenção cutista, articulada. A gente sempre fazia aberta, bem 

tranquila e faltava gente. Só para você saber, apesar de ter uma disposição... engraçado, tinha 

movimentação, sustentação de base, mas não tinha muita gente querendo vir para a diretoria. 

Hoje tem mais gente querendo fazer parte da diretoria do que fazer sustentação na base. As 

pessoas querem estar na área sindical para poder garantir os salários delas, é isso. É uma coisa 

bem mais simples de entender, a situação é bem (...) é muito comum. Era muito comum faltar 

gente para a diretoria, mas não era comum faltar gente na assembleia. Hoje é chocante. Você 

conseguir fazer isso e em algum momento você perde isso completamente, esse jeito (...) E como 

eu fiquei na gestão, eu e o Jota estamos desde o começo, alguma coisa a gente foi errando. Eu 

não estou tirando o meu da reta, você tem que sair da frente, deixar os outros tocar. Você tem que 

deixar, você tem que acompanhar o momento dos outros e não ficar o tempo inteiro puxando. Eu 

acho que um pouco disso a gente tem responsabilidade por omissão, deixar esculhambar desse 

jeito que esculhambou é um pouco (...) culpa da gente sim, minha e do Jota. 

 

Carin: Você lembra quais eram os temas organizativos, os (...) 

 

José Carlos: Não lembro (...) eu acho que sempre teve na tradição da gente a formação (...) não 

sei se foi aí que surgiu o delegado sindical. A gente filiou até uma instância de delegados 

sindicais. Na falta da comissão, a gente tinha os delegados sindicais. Em vários momentos a 

gente reuniu trinta, quarenta delegados sindicais. E os congressos agrupavam esses delegados. 

Era uma forma também de organizar esses delegados, mas hoje é uma coisa que está (...) 

 

Carin: Bom, eu vou citar as outras, mas você vai falando o que você lembrar (...) 

- As principais pautas do congresso? 

- As bandeiras gerais mais importantes do congresso? 

_ As principais questões educacionais do congresso? 

 

José Carlos: Eu acho que ainda nesse período a gente ainda estava tentando, pensando em discutir 

essa coisa da escola, o modelo pedagógico, a intervenção dentro da escola. Acho que isso ainda 

está no congresso. Não tenho certeza. Daí nós passamos a abandonar isso daí como uma (risos). 
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Carin: A gente já falou sobre isso, mas para gente é simples entender como o Sinpro-ABC se 

inseriu no debate do ensino público. Nos boletins de vocês da época, é constante a defesa do 

ensino público. 

 

José Carlos: vai ficando cada vez mais difícil de entender. Sabe porque vai ficando mais difícil? 

Porque nós estamos em pleno movimento de privatização de tudo. Nós estamos as voltas de São 

Paulo e Goiás está todo mundo aí tentando privatizar. As prefeituras por exemplo já 

privatizavam, já compram os sistemas educacionais. 

 

Carin: Mas na época? 

 

José Carlos: Hoje por exemplo fica difícil... na época era o seguinte, a gente saiu da luta contra a 

ditadura militar, então quer dizer, qual era toda a lógica? A defesa do ensino público, laico, 

gratuito para todos em todos os níveis. Essa é a defesa. Isso sempre foi claro para gente. Mas aí 

se alguém perguntar, “é contraditório vocês defenderem o ensino público”. Não é contraditório! 

Nós somos um sindicato que está aqui para defender o professor da rede privada (...) 

 

Carin: Que é um trabalhador! 

 

José Carlos: Que é um trabalhador e é explorado.  Então é um cara que está aqui gerando lucro 

para alguém. O sindicato está aqui para cumprir esse papel. Agora, é um sindicato que temo pé na 

história. É um sindicato que defende essa bandeira, que é a bandeira do movimento como um 

todo. A gente sempre foi muito pacífico. Nós defendemos o ensino público, gratuito para todos 

do Brasil. Laico etc e tal e se alguém estranhar esse negócio que vocês... como se explica? 

Explica! Simples! 

 

Carin: Existem atividades de vocês com a APEOESP, caravanas para Brasília em defesa do 

ensino público. 

 

José Carlos: A gente participou de vários even (...) iniciativas, a gente não vê contradição nisso. 

Do mesmo modo, a gente por exemplo, a gente foi amparado por uma entidade do ensino 
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público, a gente usava a sede da APEOESP. A gente só tem argumentos favoráveis. É uma 

contradição aparente, se a pessoa olhar isso utopicamente. Se ela olha o sindicato com um todo. 

A gente não é um sindicato que está só para fazer a luta sindical.  Gente é um sindicato classista 

que tem a mudança da sociedade como estratégia, entendeu¿ Então tudo o que está ligado como 

sua estratégia, justifica. A defesa da democracia, a defesa da educação pública enfim, faz parte 

dessa luta mais ampla por uma sociedade (...) 

 

Carin: Eu quero agradecer a disponibilidade em contribuir com a entrevista Zé Carlos. 

 

José Carlos: Eu é que agradeço e estou a disposição para responder outras questões que surgirem. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

   

Prezado Professor José Carlos de Oliveira Costa, 

 

Gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente da pesquisa HISTÓRIA CONCISA 

DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC (1984-1990).   Esta pesquisa tem como 

objetivo fazer um estudo histórico do Sinpro-ABC, nas páginas da história social da educação 

brasileira. 

Os resultados desta investigação poderão contribuir para o aprofundamento de estudos e 

iniciativas destinadas a valorização e desenvolvimento profissional docente no Brasil. 

 A coleta de dados dessa investigação consiste na realização de entrevista com professores que 

estiveram presentes na formação do Sinpro-ABC no período de 1984-1990 da história da 

educação brasileira, considerando questões relacionadas ao objetivo desta investigação. Também 
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é resguardada ao professor a garantia de receber esclarecimentos sobre a metodologia desta 

pesquisa, antes e durante o seu curso. 

 Os riscos de exposição dos participantes nessa pesquisa serão minimizados através da total 

garantia de sigilo, assegurando sua privacidade. As gravações em áudio serão usadas unicamente 

para organização, tratamento e análise das informações pelo pesquisador e utilizadas somente 

para esta pesquisa em questão. Após o término da pesquisa, as gravações permitidas serão 

devolvidas aos participantes que tiverem interesse de recebê-las. 

 Está pesquisa não resultará em nenhuma despesa financeira aos participantes, assim como 

também não haverá nenhuma compensação financeira pela sua participação. Informamos que este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em duas vias. Se forem necessários 

maiores esclarecimentos, me coloco a disposição dos participantes deste estudo por meio do 

telefone: 55 11-992107770 ou e-mail: carin.moraes@hotmail.com 

  

Carlos Bauer e Carin Moraes, responsáveis por esta pesquisa. 

  

_____ 

  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li sobre o estudo 

HISTÓRIA CONCISA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC (1984-1990) 

 Ressalto que ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos necessários no percurso do 

estudo.  Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, tendo clareza de que poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades se 

for esse o meu desejo, como também autorizo a divulgação pública do meu nome próprio no 

corpo do trabalho e em suas referência. 
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Entrevista realizada no dia 08 de janeiro do ano de 2019, com Julio Turra Filho, um dos 

fundadores do Sinpro-ABC. A entrevista foi realizada na atual sede da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT (Rua Caetano Pinto, nº 575 - Brás, São Paulo). 

 

Carin Moraes: Júlio, primeiro quero te agradecer pela disponibilidade em contribuir com a nossa 

pesquisa, ao aceitar conceder essa entrevista. Também gostaríamos de saber se você autoriza a 

publicação da entrevista na tese com o seu nome? 

 

 

Júlio Turra: Autorizo! (risos) 

 

Carin Moraes: Seu nome completo e sua formação? 

 

 

Júlio Turra: Júlio Turra Filho. Sou formado em Ciências Sociais pela USP, bacharelado em 1981. 

Comecei Pós-Graduação na Unicamp, mas não concluí em Ciências Políticas. 

 

Carin Moraes: Júlio, antes do Sinpro ABC, você fazia parte de qual organização política, ou fazia 

parte de algum outro sindicato, qual era a sua movimentação? 

 

 

Julio Turra: Desde 1973 que eu entrei na USP, desde julho de 73 que eu entrei na minha 

organização clandestina na época, que era a organização comunista 1º de Maio, que depois se 

unificou com outros grupos Trotskistas dando origem em 76 a OSI, Organização Socialista 

Internacionalista, que era parte do comitê de organização pela reconstrução da IV Internacional 

criada em 1972. Sindicalmente além do movimento estudantil, quando eu saí do movimento 

estudantil ajudei a organizar a oposição bancária, mesmo sem ser bancário e como eu era 

professor acabei militando na APEOESP e fui delegado pela APEOESP na CONCLAT da Praia 

Grande em 81. Depois em 83 mudei para São Bernardo e lá chegando tive contato com os 

colegas professores como eu da rede privada. Eu dava aula no cursinho na época que colocaram a 

questão de organizar um sindicato, já que era uma área que não tinha sindicato. Era uma área 
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inorgânica, era representada pela Federação dos professores que era pelega. Daí começamos a 

nos reunir para dar origem, primeiro a Associação Profissional que era uma obrigação na época. 

A estrutura sindical ainda não havia sido alterada pela constituição de 1988, portanto era aquela 

“pesadona” do Getúlio Vargas, estatuto padrão, tinha que passar por todo um período de 

associação profissional, ter um mínimo de representatividade para a gente solicitar a carta 

sindical. E aí nos fomos como Associação profissional desde de 83, 84 até 86, quando recebemos 

a carta sindical, viramos Sinpro ABC. 

 

Carin Moraes: Julio, qual era o objetivo central de vocês em formar um sindicato naquele 

período? 

 

Júlio Turra: Bom, naquele período, e estando na região do ABC nosso objetivo era participar do 

movimento geral que havia de greves e mobilizações e que já tinha abalado os alicerces da 

ditadura, com as greves de 78 e já tinha dado início ao processo de discussão de fundação da 

CUT e no próprio congresso de fundação da CUT que foi agosto de 1983, eu já fui delegado não 

pela APEOESP, mas pela Apro ABC. Que como Associação Profissional tinha já direito de 

eleger os seus delegados. Então o Sinpro ABC nasceu do mesmo processo da criação da CUT, 

não tanto por questões específicas, particulares dos professores da rede privada do ABC, mas 

para fazer parte do movimento de conjunto de reconstituição do movimento sindical, no final da 

ditadura militar. Já nasceu como o primeiro sindicato de professores da rede privada a filiar-se a 

CUT. 

 

Carin Moraes: Então a bandeira central do sindicato? 

 

Julio Turra: A organização dos trabalhadores (...) Em geral! Primeiro era convencer os 

professores que eles eram trabalhadores, assalariados, e que, portanto, apesar deles trabalharem 

com giz e outros trabalharem com torno, faziam parte da mesma camada social dos assalariados 

que era explorada pelos patrões. Na rede privada isso é evidente porque são empresários do 

ensino. São os chamados “Tubarões do Ensino”. Então a nossa (...) Não foi digamos uma 

evolução tipo escadinha, primeiro achamos importante que os professores, para depois... Não! 

Fazemos parte do movimento geral! Os fundadores do Sinpro ABC já vinham de outras formas 
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de militância, seja do movimento estudantil, seja do movimento político clandestino durante a 

ditadura, seja até de experiências sindicais da rede pública. Vários foram militantes da 

APEOESP, fundaram também o Sinpro ABC. 

 

Carin Moraes: E falando da escola pública, a defesa da escola pública, era uma bandeira do 

Sinpro ABC? 

 

Júlio Turra: Sempre! Ensino público e gratuito para todos! Sempre fizemos questão de levantar 

essa bandeira. E ao mesmo tempo a gente justificava... Então porque vocês (...) Ué porque tal 

como qualquer assalariado precisa ser defendido, o professor da rede privada precisa ser 

defendido também, agora nosso objetivo de ensino não é como é que se diz eternizar a educação 

privada, a educação como empresa, a educação como negócio. Nosso objetivo é ter ensino 

público e gratuito para todos. 

 

Carin Moraes: E vocês desenvolviam ações, porque eu lembro que no boletim que eu tive acesso, 

só para dar uma refrescada, eu lembro que nessa época, principalmente no início, tinham algumas 

ações conjuntas com a própria APEOESP, você lembra de alguma ação específica? 

 

Júlio Turra: Sim, tinham ações. Em geral eram temas relativos ao ensino e liberdade de cátedra. E 

que hoje em dia falaria assim, mas na época não falava. Mas não era campanha salarial, porque 

obviamente os patrões eram diferentes, mas era solidariedade com os companheiros da rede 

pública que estavam em greve. Eles eram muito mais grevistas do que nós, fazer greve na rede 

privada era muito difícil, são poucas as escolas grandes, em geral são escolas pequenas e médias, 

onde o patrão fica em cima do professor o tempo todo. Então a categoria é muito mais 

pulverizada e tem menos tradição de luta do que na rede pública. Mas mesmo assim nós fizemos 

algumas batalhas importantes, que talvez eles trazem aqui no histórico no site do Sinpro ABC. 

 

Carin Moraes: Julio, como era a relação do Sinpro ABC nesse início com os outros sindicatos da 

região? 
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Julio Turra: Muito boa! Muito boa! Eu me lembro a primeira diretoria do Sinpro ABC, que foi a 

chapa “ Construir o Sinpro ABC” de 86, era o Zé Carlos, o Messias, eu mesmo, o Amauri, o 

Jorginho, o Túlio, o Filoso, o Vitinho, o Ricardo e outros. Nós fomos diplomados pelo 

Vicentinho, que na época  era presidente da CUT ABC. 

 

Carin Moraes: Vocês dividiam o mesmo espaço físico?  

 

Julio Turra: É. A primeira sede do Sinpro ABC era junto com a APEOESP, depois nós alugamos 

uma casa própria para nós. E aí em frente ao sindicato dos metalúrgicos de Santo André que era 

também cutista na época. Hoje em dia está na Força Sindical. Então a gente fazia parte daquela 

vanguarda sindicalista que marcava a região do ABC. Sempre fomos muito bem recebidos pelos 

demais sindicatos, nunca tivemos maiores problemas sempre tivemos representação na CUT 

Regional do ABC. Eu mesmo fui secretário geral da CUT Regional do ABC durante um 

mandato, o Agenor era presidente, Narciso dos químicos, Marinho esse Marinho do PT, Luiz 

Marinho era o tesoureiro e eu era o secretário geral. Então era os químicos, os metalúrgicos e o 

Sinpro ABC, que apesar de ser um sindicato pequeno, tinha moral, porque tinha bons quadros. E 

na época os congressos da CUT geralmente se inscreviam as teses como¿ Através dos sindicatos. 

E como a minha corrente política tinha uma certa influência política no sindicato, a corrente “O 

Trabalho”, as teses entre aspas de “O Trabalho” apareciam como Sinpro ABC. O Sinpro ABC 

acabou sendo uma referência nacional apesar de ser um sindicato relativamente pequeno, mas 

pela região onde estava inserido, pelas relações intersindicais que ele estabelecia com o núcleo 

principal sindicalismo do Brasil que era na região do ABC naquela época, nos anos 80, a gente 

teve uma projeção nacional e por isso ele sempre também foi bastante levado em conta por assim 

dizer nas diferentes articulações de professores. Na construção da CONTEE, que foi a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores dos estabelecimentos de Ensino, teve a participação 

do Sinpro ABC desde a origem, membro do Sinpro ABC na sua direção praticamente em todos 

os mandatos. A FEPESP que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo foi uma 

iniciativa do Sinpro São Paulo, do Sinpro ABC, Campinas, Osasco e Santos, que criaram.  

 

Carin Moraes: E como se deu essa criação? 
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Julio Turra: Uma necessidade de negociar com os patrões em conjunto. Foi uma necessidade 

restritamente sindical mesmo. O Sinpro São Paulo até hoje não é filiado a ninguém, eles mantém 

uma linha de... professor é professor não (...) Que é equivocada no nosso ponto de vista, por isso 

nós somos filiados a CUT. O Sinpro Campinas sempre foi ligado a Corrente Sindical Classista do 

PC do B, então na época em que eles estavam na CUT eles estavam na CUT, depois foram para 

CTB, foi para a CTB. Osasco e Santos eram sindical, Osasco era a companheira Maria José 

Favarão, uma época chegou a ser da CUT e depois ficou independente quando ela saiu do 

sindicato. E Santos é um sindicato tradicional que não tinha filiação nenhuma sindical com a 

estrutura oficial, mas era um sindicato que tinha mais relação e que tinha o maior volume de 

professor daqui do estado de São Paulo e negociar em conjunto possibilitava uma velha máxima 

do movimento sindical que a união faz a força. O peso específico, por exemplo, do Sinpro São 

Paulo é muito grande, São Paulo tem a maior base de professores da rede privada é no município 

de São Paulo. Então se somar São Paulo, Campinas, ABC, Osasco e Santos você tinha 

praticamente 80 % dos professores do estado de São Paulo da rede privada. Hoje em dia a 

FEPESP tem muito mais sindicatos. 

 

Carin Moraes: Julio havia uma influencia de outros sindicatos na prática do Sinpro ABC? Porque 

vocês tinham muito essa prática de comissão de escolas, que ao conversar com o José Carlos, ele 

disse que tentava priorizar. 

 

Julio Turra: Visitar escolas, isso aí era o beabá. 

 

Carin Moraes: Mas era influência de algum outro sindicato? 

 

Julio Turra: Não (...) Era uma necessidade, era um trabalho de base, de enraizamento. Na época 

havia um certo clima favorável a isso, por exemplo, foram às primeiras experiências de comissão 

de fábricas, na Ford, na Wolkswagem, mas não dava para fazer comissão em cada uma das 

escolas. A gente procurava visitar as escolas, eventualmente eleger o representante da escola para 

vim nas reuniões do sindicato, mas era difícil constituir comissões nas escolas. Onde dava, a 

gente fazia, em via de regra trabalhava-se mais com os delegados sindicais que não era 
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institucionalizado também, uma espécie de representante da escola que fazia o elo com o 

sindicato. 

 

Carin Moraes: O Sinpro possuía alguma singularidade com relação a outros sindicatos da região? 

 

Julio Turra: Só o fato de ser sindicato dos professores. A diferença estava só na sua base. Na 

prática sindical acho que não. Pelo menos nessa época 80, 90 nas origens, ao contrário, nós 

fazíamos muito trabalho junto com os outros sindicatos, motorista, metalúrgico e professor. 

Fazíamos panfletagens comuns pela defesa das conquistas do conjunto dos trabalhadores. Tem 

aqui no nosso site, uma faixa grande: “Fora Collor!” Eleições Gerais Já! Sinpro ABC. Então a 

gente participava da vida política do país, como a maioria dos sindicatos pelo menos na região do 

ABC também o fazia. 

 

Carin Moraes: Agora partindo para a questão educacional e pedagógica, inicialmente o sindicato 

tinha alguma proposta pedagógica? 

 

Julio Turra: Eu não me recordo de nenhum debate pedagógico na história do Sinpro ABC. Isso 

não era assunto nosso. Nosso assunto era condições de trabalho e salário... Direitos! Pedagogia 

não era problema nosso, pelo menos enquanto eu fiz parte da diretoria. Eu achava curioso isso 

porque, na APEOESP, por exemplo, sempre tinha uma pressão da pedagogia... A gente tinha 

muita consciência, os diretores de que a educação privada era um negócio, dá dinheiro, não tinha 

cálculos, os cursinhos, uma escola privada com onze alunos em uma sala de aula já pagava todos 

os custos. Eles botavam cinquenta em uma sala de aula, agora imagina o lucro líquido que eles 

tinham? Democratizar ou discutir currículo, a gente vendia a nossa força de trabalho e tentava 

cobrar o mais caro possível pelo salário, a hora aula, pelos direitos, e quando se tratava de 

atividades de formação e tal fazia no sindicato, não ia fazer na escola, na escola privada... No 

padre ou no tubarão de ensino, fazia curso de formação no sindicato. 

 

Carin Moraes: Como eram esses cursos de formação? 
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Julio Turra: A gente convidava intelectuais e dirigentes políticos para dar palestras, enchia a sala. 

Os próprios congressos que o Sinpro ABC começou a fazer a cada três anos a partir de 90, acho 

que o primeiro foi em 90. A gente trazia dirigente políticos, personalidades, jornalistas 

importantes para fazer palestras e tal em pé de igualdade com os diretores do sindicato, não 

incidíamos no sentido de mudar o currículo das escolas, de ter um currículo mais progressista, 

mesmo porque não era escola pública. Escola privada (...) Vamos mudar o currículo do 

Mackenzie? Vamos mudar o currículo não sei da onde? 

 

Carin Moraes: E como era esse currículo das escolas, era tudo engessado? 

 

Julio Turra: Não, cada escola tinha lá o seu currículo normal. Essa preocupação nunca passou 

pela cabeça das diretorias que eu participei. Não posso dizer se hoje em dia... Prática pedagógica 

das escolas na região nem mesmo de outro lugar que tenha escola... Tinha escola que era Piaget, 

tinha escola que era não sei o que (...) Tinha (...) A gente representava os três graus né, primeiro, 

segundo e terceiro grau. E a gente lhe dava com questões trabalhistas, não militava com questões 

pedagógicas. Aliás, que eu acho que o sindicato de professores da rede privada tem que fazer, eu 

acho até hoje isso. Uma puta frescura democratizar o ensino privado, para democratizar tinha que 

ser público! Né? Pagar mensalidade? 

 

Carin Moraes: Quem eram esses alunos, Julio? Qual o perfil desses alunos? 

 

Julio Turra: Classe média. Classe média que não tinha acesso ou até setores... Classe média baixa 

que não tinha acesso à rede pública de ensino acabava na rede privada. Mas era basicamente de 

classe média para cima.  

 

Carin Moraes: E como era intervir naquela região com um perfil de antipetismo? 

 

Julio Turra: Na minha época não era antipetismo, era ao contrário, pelo menos nos anos 80, 90 e 

início dos anos 2000, antes da experiência do PT no governo, sempre teve obviamente... Sempre 

foi polarizado, mas não tinha um sentimento antipetista ou antissindical. Tinha como todo setor 

intermediário, professor, bancário e tal, tinha uma pluralidade de opiniões e tal o sindicato tinha 



XLVII 

 

que se esforçar para representar todo mundo, sem abrir mão da sua filosofia por assim dizer. E a 

nossa filosofia sempre... Claramente foi defender o trabalhador assalariado da exploração do 

tubarão de ensino, era como a gente chamava os dono de escolas.  

 

Carin Moraes: Julio, e como era o perfil desses donos de escola? Era diversificado, era tudo 

igual?  

 

Julio Turra: Tinham as grandes redes de ensino, tipo a rede Anchieta, que era onde a gente 

gostava de fazer greve, porque o cara era bem reacionário, ele era suplente do Maluf quando o 

Maluf foi senador, o Heitor que era dono da rede Anchieta de Ensino era um reacionário. 

Fizemos greve lá no Salete de... Em São Bernardo, tinha (...) É(...) O Singular, depois virou 

Singular-Ângulo que era da rede do Ângulo e tinham as pequenas escolas né¿ Só da região, 

Pentágono, cinco nas cidades do ABC e o terceiro grau que era o filé mignon nosso, que era a 

Metodista, que era, como era o no... O IMES de São Caetano, onde a gente tinha um trabalho, 

também permanente. A ponto em que o ANDES naquela época tinha um acordo de cavalheiros 

com o Sinpro ABC, porque o ANDES se pretendia representar todo o terceiro grau, público, 

privado, estadual e federal. Mas lá não, “lá no ABC o Sinpro toca, então não vamos se meter.” 

Porque a gente mantinha um bom trabalho nas faculdades e universidades do ABC. Mas não era 

muito diferente do perfil de São Paulo, rigorosamente falando, o ABC e Guarulhos e Osasco é 

uma extensão de São Paulo. Então não tem uma diferença de qualidade nesse caso. 

 

Carin Mores: Julio, você falou da CUT, que a construção da CUT foi praticamente junto com a 

do Sinpro ABC (...) 

 

Julio Turra: Foi, foi, foi... Nós participamos do processo de formação da CUT. Surgimos como 

um sindicato no mesmo movimento de fundação da CUT. Por isso que fomos o primeiro a se 

associar a CUT. 

 

Carin Moraes: E como (...) 

 

Julio Turra: Os mais antigos vieram de outra tradição, os que surgiram depois, surgiram depois.  
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(Corte) 

 

Carin Moraes: De que maneira o próprio Sinpro ABC, porque eu li em um dos boletins e também 

nos documentos do próprio primeiro congresso do sindicato, que o próprio Sinpro propunha 

ações para a CUT com a probabilidade de impactos profundos para a classe trabalhadora... 

 

Julio Turra: Claro! A gente era metido a besta. A gente reunia a nossa pequena diretoria e fazia 

proposta para o conjunto do movimento sindical.  

 

Carin Moraes: Então na realidade, havia uma inversão né, o Sinpro que propunha para a CUT, é 

essa a apreciação? 

 

Julio Turra: Às vezes. Havia também a relação inversa. Mas isso não era apenas o Sinpro, era um 

momento de ebulição. O Sinpro em particular porque ele... Embora ele fosse um sindicato numa 

categoria que não tinha uma tradição de mobilização de greve. Professor da rede privada não tem 

tradição de mobilização de greve... Difícil! Ao mesmo tempo era uma equipe de dirigente que 

tinha uma formação política, que vinha do movimento estudantil, vinha de outras experiências 

sindicais, como já falei. E que tinha consciência de pensar o conjunto do movimento sindical, de 

não pensar só no umbigo do Sinpro ABC. Então não tinha congresso da CUT que não tivesse 

uma tese do Sinpro ABC. Que era debatida na diretoria. O delegado era eleito sobre a base da 

tese. Aí precisava recolher (...) 

 

Carin Moraes: Naquela época, 80, 90? 

 

Julio Turra: Congresso da CUT de 88 a tese era assinada Sinpro ABC, junto com os enfermeiros 

de São Paulo. E a gente propunha que a CUT devia ser uma Central Sindical e não uma coisa de 

associação direta dos trabalhadores como muitas correntes defendiam na época. Inclusive 

correntes que se diziam à esquerda no espectro da CUT, CUT pela Base, nós não, nós 

coincidimos com a articulação sindical na época  e com a força socialista, que hoje está no PSOL, 

a turma do Ivan Valente. Que tinha que ser sindicato, quem se filia a central é sindicato. Os 
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trabalhadores se filiam ao sindicato e o sindicato se filia a central. Não era um movimento! Era 

uma central Sindical. Defendemos Isso! E sempre que... Eu to na direção da CUT desde (...) Na 

executiva desde 97 e sempre submeti a minha eventual reeleição a assembleia que elegia os 

delegados na base. Vinha com o mandato do sindicato. A gente estabeleceu como regra essa 

história do respeito ao mandato. Então isso faria com que a gente entrasse no grande debate, tinha 

gente que até brincava, os metalúrgicos gostavam de falar isso. Vocês gostam de dar palpite sobre 

tudo, só não fazem greve na base de vocês né? (risos). 

 

Carin Moraes: Mas vocês faziam greve, né? 

 

Julio Turra: Fazíamos (risos), mas não eram greves do tamanho das dos metalúrgicos. Chegamos 

a fazer uma greve de cinco dias, está registrada aí, greve importante, numa escola de Ribeirão 

Pires.Uma das primeiras que nós impulsionamos. Ou às vezes a gente passava o ano inteiro sem 

fazer greve, conseguia um acordo mais ou menos na campanha salarial e continuava fazendo a 

atividade sindical que era o que¿ O boletim o professor nunca deixou de sair, visita  as escolas 

nunca deixamos de fazer. Até hoje, condição para ser diretor do Sinpro ABC, quem visita as 

escolas regularmente. Era um sindicato que estava próximo a sua base. Para o bem ou para o mal. 

(Corte) 

 

Carin Moraes: Julio, como o Sinpro ABC se colocou no debate da Constituinte de 1988? 

 

Julio Turra: Acompanhou e ajudou a formular inclusive através de seus quadros de seus 

dirigentes. O congresso de 88, por exemplo, que debateu a constituição, o Messias foi delegado, 

eu fui delegado, nós tivemos direito eu acho a dois delegados no congresso nacional. Eu lembro 

do Messias porque ele segurava um bandeirão. (risos) Messias Simão Telecesqui, um excelente 

professor de história. Nós ajudamos a formular a posição da CUT, a CUT foi crítica a 

Constituição de 88, dizendo que tinha sido um pacto das elites, tramado as costas do povo, que 

tinha conquistas lá dentro graças a nós porque, uma série de iniciativas populares conseguiu 

emplacar a consagração de alguns direitos fundamentais na constituição, mas o conjunto da 

Constituição de 88 significava o sequestro por parte das elites das grandes bandeiras que ficaram 

pendentes, reforma agrária, não fez reforma tributária, não fez nenhuma das reformas que o Lula 
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também não fez, que até hoje estão pendentes no Brasil. Nós participamos diretamente do 

trabalho coletamos assinaturas em projetos de iniciativas populares, participamos de caravanas a 

Brasília, sempre dentro da nossa dimensão, os metalúrgicos tinham 500, e nós tínhamos 15. 

 

Carin Moraes: Já que você falou no Lula, a atuação do Sinpro ABC nas eleições de 1989, o 

sindicato declarou apoio ao Lula? 

 

Julio Turra: Os dirigentes apoiaram quase que uma (...) Acho que (...) Não me lembro de 

ninguém que não tenha apoiado, talvez o Martins tenha apoiado o Brizola em 89, o Martins era 

um diretor, carioca que estava morando no ABC. Mas a grande maioria apoiou o Lula, apoiou 

como militante... 

 

Carin Moraes: Não enquanto sindicato (...) 

Julio Turra: O sindicato não tomou posição (...)  

Carin Moraes: Nem a CUT?   

Julio Turra: Não. A primeira vez que a CUT tomou uma posição de instância, apoiando a 

candidatura do Lula, foi na eleição que o Lula ganhou, 2002. Em 94 que o Lula foi candidato e 

98 o que nós aprovamos foi um manifesto assinado por sindicalistas. A título de informação, não 

era uma posição da Central, Então, 300 sindicalistas apoiando o Lula, fazíamos campanha do 

mesmo jeito, agora apoio formal foi na eleição de 2002, até então não era o sindicato que tomava 

posição. Os dirigentes sim, o sindicato não. 

 

Carin Moraes: os dirigentes se posicionavam junto à base? 

 

Julio Turra: Participavam do comitê Lula, mas no boletim do sindicato não saia: Vote em Lula 

nas eleições. Podia sair quadros comparativos, como até hoje sai, mas... Houve um engajamento 

muito grande... Em todas as campanhas do Lula. Das quatro vezes que o Lula foi candidato o 

Sinpro ABC não tomou posição enquanto instituição, praticamente a totalidade dos dirigentes fez 

campanha para o Lula.  

 

Carin Moraes: Julio, você gostaria de colocar mais alguma questão importante da época,... 
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Julio Turra: Quero agradecer a lembrança. Bem (...) Foram as circunstâncias... Por que o Sinpro 

São Paulo não tem a mesma história? É muito mais antigo (...) quando eu comecei a militar na 

rede privada, eu dava aula na rede pública e privada eu ia na APEOESP e tinha oposição no 

Sinpro São Paulo. Oposição Quadro Negro. Um tal de Medina (...) A gente fazia campanha para 

não pagar taxas assistencial para o pelego, essas coisas. Eu mudei para o ABC em 83 por decisão 

da minha organização política. A gente reforçava essa implantação no ABC. Ao chegar lá tombei 

com o Zé Carlos. Eu militava em um círculo de químicos. A gente tinha vários militantes da OSI 

na direção sindical dos químicos do ABC, era o segundo sindicato mais importante da região. 

Eram os metalúrgicos e depois os químicos. Os metalúrgicos eram difíceis, porque cada um que a 

gente ganhava no dia seguinte, dois, três dias, uma semana depois, eles chegavam e diziam: 

“Olha Julinho não vai dar para continuar com vocês porque o pessoal do sindicato descobriu e se 

eu for militar com o pessoal do Trabalho eu vou perder meu emprego. Então (...) os químicos a 

gente tinha nove dirigentes do sindicato que eram militantes. Então eu ficava mais nos químicos, 

eu dava curso de formação nos químicos. Um dia eu estava dando curso de formação sobre a 

história do sindicalismo no Brasil e aparece o Zé Carlos lá”. Eu sou o Zé Carlos, eu fiz uma 

comissão o ano passado com o Messias e com o Mauro Puerro, o Mauro mudou, saiu... Não sei o 

que, queremos montar um sindicato, você não topa¿ “Eu disse: Topo! Já pensando o seguinte, vai 

me dar uma base sindical para eu intervir”. 

 

Carin Moraes: E aí acabou sendo uma tarefa da corrente? 

 

Julio Turra: Minha em particular. Porque não podia ser de outro militante que não fosse um 

professor da rede privada. Então estando morando em São Bernardo, dando aula em uma escola 

de São Bernardo, no Equipe de São Bernardo e numa outra em Santo André, que eu nem me 

lembro o nome. 

 

Carin Moraes: Universitário? 

 

Julio Turra: Era antes do Universitário. Era no mesmo lugar que o Universitário funcionou. 

Depois eu também dei aula no Universitário, mas era um curso que preparava (...) Não lembro. 
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Mas depois veio o Universitário logo em seguida, então eu dava aula em Santo André e em São 

Bernardo. Então começamos a construir o sindicato. O clima era favorável conforme eu já te 

expliquei. A região não era antipetista, era uma região onde ser sindicalista era legal, uma 

juventude que tinha vontade de fazer as coisas e em pouco tempo a gente estava na crista da 

onda. 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

   

Prezado Professor Julio Turra Filho, 

 

Gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente da pesquisa HISTÓRIA CONCISA 

DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC (1984-1990).   Esta pesquisa tem como 

objetivo fazer um estudo histórico do Sinpro-ABC, nas páginas da história social da educação 

brasileira. 

Os resultados desta investigação poderão contribuir para o aprofundamento de estudos e 

iniciativas destinadas a valorização e desenvolvimento profissional docente no Brasil. 

 A coleta de dados dessa investigação consiste na realização de entrevista com professores que 

estiveram presentes na formação do Sinpro-ABC no período de 1984-1990 da história da 

educação brasileira, considerando questões relacionadas ao objetivo desta investigação. Também 

é resguardada ao professor a garantia de receber esclarecimentos sobre a metodologia desta 

pesquisa, antes e durante o seu curso. 

 Os riscos de exposição dos participantes nessa pesquisa serão minimizados através da total 

garantia de sigilo, assegurando sua privacidade. As gravações em áudio serão usadas unicamente 

para organização, tratamento e análise das informações pelo pesquisador e utilizadas somente 
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para esta pesquisa em questão. Após o término da pesquisa, as gravações permitidas serão 

devolvidas aos participantes que tiverem interesse de recebê-las. 

 Está pesquisa não resultará em nenhuma despesa financeira aos participantes, assim como 

também não haverá nenhuma compensação financeira pela sua participação. Informamos que este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em duas vias. Se forem necessários 

maiores esclarecimentos, me coloco a disposição dos participantes deste estudo por meio do 

telefone: 55 11-992107770 ou e-mail: carin.moraes@hotmail.com 

  

Carlos Bauer e Carin Moraes, responsáveis por esta pesquisa. 

  

_____ 

  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li sobre o estudo 

HISTÓRIA CONCISA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ABC (1984-1990) 

 Ressalto que ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos necessários no percurso do 

estudo.  Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, tendo clareza de que poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades se 

for esse o meu desejo, como também autorizo a divulgação pública do meu nome próprio no 

corpo do trabalho e em suas referência. 
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