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RESUMO 
 

SILVA, Rita de Cassia. Novas tendências do sindicalismo brasileiro: a formação do Sindicato 
Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE – Regional V) no período 
de 1979-1990. Rio de Janeiro: FGV-CPDOC, 2006. 

 

 

Com base na premissa  de que  a formação dessa unidade regional  é  integrante da  memória his-

tórica do Novo Sindicalismo, a abordagem sobre a Formação do Sindicato dos Profissionais de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), tendo por amostragem a Regional V, situada em 

Campo Grande, na Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro, foi desenvolvida através do instru-

mento metodológico de pesquisa bibliográfica, dados estatísticos, mapas e análise dos dados 

compilados em entrevistas com antigos diretores e militantes do SEPE/Regional V, área onde foi 

realizada a pesquisa. 



 

ABSTRACT 

 

 
Silva, Rita de Cássia. New tendencies of the Brazilian unionism: the formation of the State 
Union of Education Professionals of Rio de Janeiro (SEPE – Regional V) during 1979-1990. 
Rio de Janeiro: FGV- CPDOC, 2006. 
 
 
 
 The approach about the formation of the Union of Education Professionals of the State of 
Rio de Janeiro (SEPE), had as sampling the Regional V, situated in Campo Grande, West of the 
city of Rio de Janeiro, based on the premise that the formation  of this regional unit is part of the 
historical memory of the New Unionism, was developed through methodological instrument of 
blibiographical research, statistic data, maps, and data analysis compiled in interviews with for-
mer heads and militants of SEPE/Regional V, area where the research was fulfilled. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo originou-se do anseio por compreender o processo de organiza-

ção da classe trabalhadora para a formação do  Sindicalismo brasileiro, sendo fundamentado 

em pesquisa bibliográfica, cujos resultados foram apresentados em congressos e seminários 

sobre a temática ora em foco.  

O objetivo específico da pesquisa foi analisar a formação do SEPE em Cam-

po Grande, bairro da Zona Oeste  do Rio de Janeiro, correspondente à área de atuação da Re-

gional V. 

Justifica-se a abordagem por seu ineditismo, de momento que jamais foram 

publicados trabalhos  sobre esta temática com respeito à singularidade espacial da Regional V, 

apesar de ser de suma importância para os profissionais de educação entenderem o processo 

de formação do SEPE local, bem como a relevância dessa entidade para a categoria docente.  

Nesse conjunto, foi buscado identificar no contexto histórico-espacial do es-

tado do Rio de Janeiro, o processo de estruturação do SEPE/Regional V respectivamente às 

personas envolvidas (história, identidade e memória de seus fundadores e lideranças), particu-

larmente com ênfase ao final da década de 70, importante período no contexto do sindicalis-

mo nacional. Com base na periodização desse processo, demarcado entre 1979-90, na abran-

gência da  Ditadura Militar e pós-Ditadura, foi salientado o papel do Novo Sindicalismo. 

Para o aprofundamento do estudo, foram utilizados subsídios angariados no 

método de pesquisa bibliográfica, nos dados estatísticos das Secretarias Municipal e Estadual 

de Educação, nos mapas sobre as condições sócio-espaciais da região enfocada, bem como na 
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metodologia de pesquisa a história oral, a qual permitiu perceber os diferentes olhares das 

personas supracitadas, cujas entrevistas propiciaram a recuperação de importantes dados não 

registrados em documentos de outras naturezas, tais como alguns eventos pouco esclarecidos, 

experiências pessoais, impressões subjetivas etc. 

No que diz respeito às fontes primarias, o estudo foi desenvolvido com base 

na metodologia de pesquisa com recurso de levantamento histórico oral (questionário de en-

trevista) e fontes impressas (obras de autores relevantes para esse  processo, editoração do  

SEPE/Regional V – jornais, periódicos, boletins,  fotografias, panfletos etc.) do período de  

1979 a 1990, enfocando a conjuntura política da época.   

Além dessas fontes, também foram consultadas dissertações de mestrado 

(Silver, UFF, 2002; Assunção, UFF, 2000; Alvarenga, UFF, 1991; Sobreira, UFRJ, 1989) e 

teses de doutorado (Badaró, UFF, 1996) sobre o SEPE, assim como algumas obras sobre Sin-

dicalismo, Novo Sindicalismo, Trabalho Urbano e Educação, por também serem relevantes 

para a organização conceitual e metodológica desta proposta de trabalho, com ressalte Revis-

tas do SEPE, anos I, n°1 e ano II, n° 5 e a 6ª edição especial. 

Respectivamente à relevância da história oral no contexto da pesquisa, debi-

ta-se à possibilidade de trazer à baila uma percepção mais nítida sobre o processo de constru-

ção das estratégias de ação e representação individual e/ou de grupos em dada sociedade 

(FERREIRA,1994).  

As questões das entrevistas versaram, mais especificamente, sobre a partici-

pação dos entrevistados (antigos diretores e militantes) no processo de formação do 

SEPE/Regional V, cujos depoimentos reforçaram a relevância desse sindicato para os seus 

filiados, bem como proporcionaram uma visão bastante ampla da sua trajetória na defesa dos 

direitos trabalhistas da categoria.   

Para maior rigor nos resultados, também foram feitas entrevistas com polí-  
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ticos renomados e membro da Igreja Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, na  épo-

ca da construção do SEPE. 

Quanto à  divisão formal do estudo em capítulos, as observações anteriores 

ajudam a justificar o plano de redação traçado:  

• no capítulo I, O Velho e o Novo Sindicalismo,  é retratado como a produção acadêmica  

e os atores sociais construíram a noção de Novo Sindicalismo, tendo por referência o 

tradicional debate Velho/Novo Sindicalismo alvo da tese de Badaró, da obra de Antu-

nes e de outros estudiosos sobre o tema, buscando também relacionar o contexto polí-

tico e histórico da sociedade com o processo de construção do SEPE.  

• No capítulo II, Campo Grande: espaço, educação e política, é relacionada a dinâmica 

sócio-espacial de Campo Grande com a formação SEPE/Regional V, sendo enfocados 

os aspectos territoriais, sociais e econômicos, que conformam a Zona Oeste do Rio de 

Janeiro; feitas reflexões acerca dos projetos de ampliação dos estabelecimentos educa-

cionais, articulados à administração regional; analisadas as ações políticas dos gove r-

nos estaduais que, articuladas aos interesses locais, imprimem as características histó-

rico-regionais e políticas locais.  

• No capítulo III,  As lideranças do SEPE em Campo Grande e a formação da Regional 

V,  são analisadas as condições de criação do Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação em Campo Grande (SEPE/Regional V), tomando por referência o uso da 

metodologia de história oral, sendo obtidos importantes dados através das entrevistas 

com antigos militantes e diretores do SEPE; foram analisados os perfis das elites sin-

dicais e respectivas participações no SEPE, enfocadas as  participações do SINPRO e 

da Igreja Nossa Senhora do Desterro para a formação da Regional V e posta sob crivo 

a questão da política local  com respeito ao SEPE/Regional V. 
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O trabalho é concluído com algumas considerações gerais sobre a temática 

ora focalizada, sem a pretensão de ser dada a última palavra sobre o assunto, mesmo porque, 

como foi dito anteriormente, não foram encontrados muitos vestígios documentais sobre o 

processo histórico da formação do SEPE/Regional V, o que deixa aberto espaço para novos e 

inovadores estudos, sobre o processo. 

 



 

 

 

Capítulo I 

 

 

O VELHO E O NOVO SINDICALISMO 

 

O objetivo deste capítulo é analisar as condições de criação do Sindicato 

Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE), no contexto da mudança 

sociopolítica nacional em meados dos anos 70 e início da década de 80. Este capítulo divide-

se em duas seções; a primeira busca examinar a emergência do chamado Novo Sindicalismo e 

suas implicações teóricas e políticas, a segunda busca compreender a criação do SEPE e sua 

relação no quadro do Novo Sindicalismo e da conjuntura política brasileira. 

 

1.1 A Era do Novo Sindicalismo 

A década de 50 foi marcada pela sobrevivência da legislação sindical 

corporativista, forjada no período  autoritário do Estado Novo e na vigência da normalidade 

constitucional do pós-46. De acordo com Francisco Weffort (1981), subordinado ao regime 

populista então em vigor no país, o sindicalismo atingiu grande desenvolvimento; contudo, 

devido à crise política de 1964, sucumbe juntamente com o regime político. 

Apesar da turbulência desse período, a sociedade brasileira conquistou 

espaço na participação política, surgindo inúmeros movimentos sociais (estudantis, 

feministas, bairristas, contra a carestia, etc.) articulados, ou não, aos sindicatos, o que acelerou 

a crise do Regime Militar (governo Ernesto Geisel, 1974-79). 



 20 

Sob uma estratégia de gradativa flexibilização, foram sendo traçados os 

rumos do processo de redemocratização do país e criado o Novo Sindicalismo, o que trouxe 

significativas mudanças às políticas trabalhistas nacionais, particularmente ao serem rompidos 

os limites estabelecidos pela lei antigreve, ou seja, o silêncio obrigatório da classe trabalhista 

em vigor desde a greve de Contagem e Osasco (1968). 

Antunes (1995) salienta que a greve dos metalúrgicos do ABC paulista 

(1978) culminou com a paralisação de outras categorias, abalando os pilares político-

econômicos e administrativos da ditadura militar; em outro estudo (2003), esclarece que o ano 

de 1979 foi marcante na luta sindical do país, sacudido por cerca de 430 greves abrangentes 

de diversas categorias  trabalhistas, sendo o movimento operário colocado num patamar 

privilegiado na luta contra o poder ditatorial, cujo modelo político-econômico e social já 

apresentava sinais de cansaço, abalado  pela redução dos lucros em alguns setores da 

economia, retração dos investimentos e, mais especialmente, pela inflação incidente no custo 

de vida nacional.  

Na década de 80, período de intensa atividade grevista, ocorreram 

significativas mudanças no contexto sindicalista do país, sobretudo a partir do movimento 

grevista do ABC paulista, com a retomada das ações grevistas, explosão do sindicalismo 

rural, nascimento das centrais sindicais nas fábricas, elevação do índice de sindicalizações e 

alterações na estrutura sindical (pós-Constituição de 1988). 

Sobretudo, tais alterações estruturais caracterizaram-se pela organização e 

consolidação das centrais sindicais (CUT e CGT), cuja  extensão organizacional nos setores 

assalariados médios e dos servidores públicos, em respectivo aumento do quantitativo de 

trabalhadores sindicalizados, teve como linha mestra os setores industrial e bancário. 

Contudo, a CUT e a CGT, segundo Antunes (2003, p. 69-70), denotaram significativas 

divergências: 
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A CGT é a central sindical da ordem, aberta e dócil ao capital nacional e 
estrangeiro e que tem como eixo de sua ação a recusa aos confrontos mais 
amplos. Sua liderança estampa a penetração da ideologia burguesa junto ao 
movimento operário, quer através da vertente neo-liberal, quer através 
daqueles herdeiros do velho peleguismo que agora se pretende moderno. A 
CUT, por sua vez, nasceu em torno do Novo Sindicalismo, do sindicalismo 
mais combativo que se constituiu a partir de meados da década de 70 e 
aglutina sindicalistas independentes (isto é, sem militância anterior)... a 
Central Única dos Trabalhadores tem presença junto àqueles sindicatos mais 
expressivos, mais organizados, com maior tradição de lutas.   

 

Originada no sindicalismo do período getulista, que vigorou até a ditadura 

militar, e fortemente influenciada pelo Velho Sindicalismo, a Confederação Geral dos 

Trabalhadores (CGT) subsidiava-se por elevada fração da antiga burocracia sindical; em 

contrapartida, as características mais marcantes da CUT emanaram do Novo Sindicalismo, 

cujas feições políticas firmaram-se com as greves do ABC Paulista. 

Alvarenga (1991) enfatiza que “a luta limitada ao mundo do trabalho 

[passou a abranger] o universo amplo da política partidária  (...) tanto ao nível da  sociedade 

como do Estado”, à medida em que as classes trabalhadoras passaram a lutar por seus direitos. 

Quanto à expressão “Novo Sindicalismo”, Alvarenga (1991) e Badaró 

(1996) salientam ter surgido num contexto onde a ação dos sindicatos subordinava-se ao 

comando dos sindicalistas tidos como “autênticos” passando, então, a ser utilizada pelos 

estudiosos desse tema.  

Moisés (1981)1 e Almeida (1984)2 esclarecem que, com relação aos 

anteriores sindicalismos, o Novo Sindicalismo não só opunha-se “ao imobilismo do 

sindicalismo controlado e reprimido pelos governos militares”, como também ao 

“sindicalismo populista”, ou seja, “às formas consideradas como dominantes no movimento 

sindical do pré-64” (in: BADARÓ, 1996, p.77) 

 
                                                 
1 In: Revista de Cultura e Política, nº 5 e 6. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
2 In: Sociedade e Política no Brasil pós-64. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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Nessa ótica, havia diferenças na esfera de atuação e na composição entre o 

sindicalismo da chamada “Era Populista” e o Novo Sindicalismo; de acordo com Moisés 

(1981) e Almeida (1984), se no primeiro os sindicatos dos setores de serviços e do 

funcionalismo foram combatidos mais intensamente, no segundo isto ocorreu com os setores 

industriais de ponta, por conseguinte acentuando-se as greves por empresas, 

comparativamente às greves por categorias.  

A respeito da expressão “Novo Sindicalismo”, Badaró (1996) salienta que 

surgiu no seio das práticas sindicais tidas como inovadoras, com as greves e os discursos 

revolucionários dos novos líderes sindicais; portanto, surgiu da noção de ser o Velho 

Sindicalismo marcado pela repressão ao movimento sindical, atrelamento do sindicato ao 

Estado e peleguismo, a partir da urgência dos sindicalistas em construir uma  identidade capaz 

de produzir reconhecimento e delimitar fronteiras, conforme apontou Luís Inácio Lula da 

Silva, quando à frente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo: 

 
O dirigente sindical que se preza não pode em nenhum momento ver o 
sindicato como órgão empregatício que lhe dê um status. O dirigente sindical 
que se preza não pode deixar de denunciar as arbitrariedades existentes 
dentro de suas categorias. O pelego é a omissão do movimento sindical 
brasileiro. É de muita recepção mas de pouca participação. Um dirigente 
sindical que se preza não deveria se sujeitar a ser um vogal, um juiz 
classista, apenas para ganhar dinheiro. (in: BADARÓ, 1996) 

 

O discurso de Lula  reporta à construção de uma nova identidade a partir da 

rejeição, tanto do sindicalismo conformado do pós-64, quanto das lideranças sindicais que se 

proclamavam combativas ao período anterior ao golpe militar, demonstrando que ambos os  

grupos poderiam ser resumidos a um único grupo,  o dos pelegos.  

Um olhar mais atento sobre o Velho Sindicalismo deixa perceber que, nos 

anos 30, a relação do Estado populista com a chamada classe trabalhadora dá origem ao 

“sindicalismo de massa”, ou seja, ao sindicato atrelado ao Estado, gerando o “pelego” (pessoa 

de confiança, determinadora de programas sindicais, bem como de atividades recreativas e 
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assistenciais).  

Nesse período foi iniciada a reorganização do movimento operário através 

de uma legislação trabalhista (criação do imposto sindical, da justiça trabalhista e  do salário 

mínimo) e da normatização de representação da classe trabalhadora, o  governo busca 

transformar as organizações sindicais em órgãos de colaboração de classe e base de seu poder 

político.  

A partir da criação e ampliação dos espaços ocupados pela CUT (década de 

80) o Novo Sindicalismo passa a ser a tendência dominante, identificando o movimento 

sindical brasileiro; a onda grevista (1983-89) deixaria impressa a década de 80 como a “Era 

do Novo Sindicalismo”, cuja escalada sofre uma inflexão ao raiar da década seguinte; isto 

porque, de 1990 em diante, o impacto da reestruturação produtiva na economia capitalista 

forjou inúmeras transformações sindicais em nível nacional:  

 
A conjuntura dos anos 1990 foi marcada pelo desemprego estrutural, 
políticas econômicas neoliberais (abertura da economia, privatização, 
desregulamentação das relações trabalhistas etc.) e agressiva ação 
empresarial para enquadramento dos trabalhadores que permaneceram em 
seus empregos nas novas metas de crescimento da produtividade. Essas 
características ajudam a entender o refluxo da ação sindical, marcado não 
apenas pelo menor número de greves, mas também pela adesão de muitas 
das direções da CUT a um ideário de parcerias e colaboração com o 
empresário, na busca de soluções pactuadas, que pudessem frear as perdas 
dos trabalhadores. (BADARÓ, 2003, p. 71) 

 

Sobre esse período de crise político-administrativa, Santana (2003) explana 

que, sob o impacto das mudanças econômicas então empreendidas, o sindicalismo brasileiro 

atravessou um processo de reorientação de suas práticas e estratégias; comparativamente à 

década de 80, houve certa redução das atividades mobilizadoras e, por conseguinte, o perfil de 

filiação sofreu decréscimo nos setores bancário e industrial. 

Contudo, apesar da crise, foi mantida certa estabilidade de filiação aos 

diversos sindicatos nacionais; acompanhando as transformações do mercado de trabalho, o 
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sindicalismo conseguiu se expandir e consolidar  nas áreas de educação e saúde, bem como 

angariar a adesão de alguns estratos populares, como a dos trabalhadores de maior 

escolaridade e mulheres. 

Alguns autores fazem  relevantes críticas ao Novo Sindicalismo 

demonstrando que, apesar de “novo”, mantém alguns postulados do Velho Sindicalismo, 

verdadeiros empecilhos ao bom êxito de suas propostas: 

 
Com a aprovação da Constituição de 1988 e as eleições presidenciais de 
1989, consolidando a redemocratização, encerra-se, em certo sentido, a “era” 
do novo sindicalismo brasileiro. O fim do controle do Ministério do 
Trabalho sobre os sindicatos, do “estatuto-padrão” e da proibição de 
sindicalização do funcionalismo público foram conquistas inscritas naquela 
Carta.Mas a manutenção da unicidade sindical, do monopólio da 
representação, do imposto sindical e do poder normativo da Justiça do 
Trabalho indicaram que o novo sindicalismo não foi totalmente bem-
sucedido em sua proposta, pois a estrutura sindical oficial, como a herança 
corporativista, continuou pesando sobre  os sindicatos. Também 
internamente ao sindicalismo da CUT e no plano mais geral das 
mobilizações da classe trabalhadora, os anos seguintes marcariam uma 
grande mudança. (BADARÓ, 2003, p.70) 

 

Dessa forma, o Novo Sindicalismo mantinha o tradicional vínculo com o 

Estado: um marcante monopólio de representações e grande poder de tributação sindical. Sua 

trajetória pontuou-se pela significativa luta dos trabalhadores contra a exploração econômica 

como, por exemplo, o movimento grevista do ABC Paulista (1978), com pauta à consolidação 

da democracia no país, com ênfase à cessão de espaço à classe trabalhadora nas discussões 

sobre os horizontes políticos, econômicos e administrativos da nação, em nítida resistência à 

exploração da classe trabalhadora por determinados setores produtivos, tendo  em vista as 

emergentes transformações da sociedade.  

É nesse contexto que ganhou corpo a  Sociedade Estadual dos Professores 

(atual SEPE) e seu histórico movimento grevista (1979).  
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1.2 A Criação do SEPE  

 

Da fusão entre a Sociedade Estadual dos Professores (SEP) e a União dos 

Professores do Rio de Janeiro (1979), surgiu o SEPE/RJ, numa trajetória pontuada por várias 

denominações, assumindo esta nomenclatura na Assembléia Geral de 12 de dezembro de 

19883.  

Em 1976, um grupo de professores reuniu-se para debater, dentre outros 

assuntos, a disposição do governo para unificar História e Geografia em Estudos Sociais no 2o 

grau, a exemplo do que já havia feito no 1o grau (lei 5692/71); ao término de um longo 

debate, chegaram à conclusão que deveriam se formalizar numa organização, no intuito 

encaminhar as questões da educação para os órgãos competentes; assim, foi postulada a 

criação do SEP4 (16-07-1977); em 1978, foi construído o primeiro núcleo, em Niterói, 

seguido da criação do segundo núcleo, no município de Campos (ALVARENGA, 1995). 

Sob a ótica política, de acordo com Alvarenga (1991), o SEP agrupou-se em 

dois segmentos:  

• Segmento constituído por professores originários do movimento estudantil, recém-

saídos das Universidades, com uma bagagem teórica de “radicalização intelectual” e 

forte perspectiva político-partidária, bastante defasados em termos de conhecimento 

do cotidiano escolar e da docência; de acordo com a entrevista cedida pelo professor 

Godofredo Pinto: 

 
Eram organizados (MEP – Movimento de Emancipação do Proletariado: CS 
- Convergência  Socialista), e formam a nível nacional o MOAP 
(Movimento de Oposição Aberta dos Professores) . Tinham perspectiva de 
não se inserirem em uma ampla frente democrática, mas de marcar posição  

                                                 
3 As principais denominações do SEPE ao longo de sua trajetória foram: Associação  de professores do Estado 
do Rio de Janeiro - APRJ (1977); Sociedade Estadual dos Professores – SEP (1977-79); Centro Estadual de 
Professores - CEP (1979-87); Centro Estadual dos Profissionais de Educação – CEPE (outubro de1987) e 
Sindicato Estadual dos profissionais de Educação - SEPE (dezembro de 87). 
4 Sociedade Es tadual de Professores. 
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em campo próprio e específico. Haviam também setores que representavam 
outros segmentos políticos que, no Rio de Janeiro, foram caracterizados por 
“Blocão” (MR-8, PCs, AP) , mais aproximados a bandeiras democráticas 
gerais. (in: ALVARENGA, 1991) 
 
 

• Segmento constituído por professores primários e professores formados em faculdades 

particulares (onde o processo de teorização política e crítica, se existente, era 

fortemente reprimido), com larga experiência do cotidiano escolar e profissional, que 

assumiam uma postura espontaneísta face o processo de mobilização (ALVARENGA, 

1991).  

Apesar dessa diferenciação política, ambos segmentos participaram das 

primeiras organizações  para criar um movimento com vista à tomada de sindicatos e 

associações pelegas, ou que fossem suportes na atuação dos sindicatos de professores 

particulares. Este contexto de confluência de projetos e atores criou condições para o 

surgimento da Sociedade Estadual dos Professores (SEP). 

De acordo com Sobreira (1989), o contato entre a entidade e a categoria era 

feito através dos boletins periódicos do SEP; entre setembro de 1977 e julho de 1979 foram 

publicados oito boletins, seis ordinários e dois especiais; dentre outros informativos, o 

primeiro boletim (setembro de 1977), apontava à necessidade de existirem núcleos por 

unidade escolar vistos como indispensáveis para o bom funcionamento das assembléias 

mensais da entidade. 

É importante frisar a relação do SEP com a APERJ (Associação dos 

professores do Estado do Rio de Janeiro), a  UP/RJ (União dos Professores do Rio de Janeiro) 

e o SINPRO (Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, fundado em1931). 

Os integrantes do SINPRO de orientação esquerdista (AP- Ação popular) 

saem desse sindicato e vão constituir o SEP, o qual, após exaustivos debates, se funde à 

APERJ e à UP/RJ (julho de 1979), sendo criado o CEP (Centro Estadual de Professores), cuja 

ampliação do quadro de filiados, em inclusão dos demais profissionais de educação, aprovada 
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no III Congresso do CEP (outubro de 1987), incidiu em nova nomenclatura à entidade: CEPE5 

(Centro Estadual dos Profissionais de Educação).  

Dando ênfase a questão dos integrantes de orientações esquerdista que 

saíram do SINPRO e formaram o SEP, Sobreira (1988, p. 78) revela: 

 
Não bastassem estas dificuldades, na Convenção Coletiva Salarial de 1977, 
ocorrem sérios atritos entre o grupo e a diretoria do SINPRO-RJ. Esta, sem 
qualquer respeito às deliberações da assembléia realizada para  discutir a 
pauta da Convenção, assina o acordo coletivo para 1977. Em seguida, as 
comissões de dinamização do Sindicato são dissolvidas e proibidas reuniões 
nas suas dependências sem a autorização prévia da direção.  

 

De acordo com Sobreira (1988), quando ocorreu o atrito entre os membros 

do AP e os diretores do SINPRO e a separação entre as partes, somente os elementos ligados 

ao PCB continuavam a investir na participação no Sindicato, visando a sua retomada, os 

demais grupos como AP e Mr-8 defendia a construção de uma entidade de professores e o 

restante das correntes opta pela organização do tipo paulista, como o Movimento de Unidade 

de Professores (MUP). 

A criação de uma nova entidade, segundo Sobreira (1998) se impôs como alternativa 

devido ao impedimento legal de sindicalização de professores públicos e aos fortes atritos 

descritos acima, entre os membros do grupo e a diretoria do SINPRO –RJ. 

Segundo Alvarenga (1995), em 1987 o CEPE filiou-se e à CPB 

(Confederação dos Professores do Brasil), hoje CNTE (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores), e à  CUT (Central Única dos Trabalhadores), assumindo junto a estas e a 

outros sindicatos, a luta pela autonomia e liberdade sindical; tentando romper com a estrutura 

sindical oficial, instituiu, dentre outras medidas, o não recolhimento do imposto sindical, 

embora respeitasse os marcos constitucionais que mantêm a estrutura corporativista atrelada 

ao Estado. 
                                                 
5 Revista do SEPE, ano I, n°1. 
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Em dezembro de 1987, apesar da decisão de denominar a entidade sindical 

CEPE como SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação), com base territorial no 

Estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento legal da instituição como sindicato só ocorreu em 

28 de julho de 1989. 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha trazido e consagrado inúmeras 

mudanças (direito à sindicalização dos funcionários públicos, extensão dos direitos sindicais 

para o campo, liberdade de associação sindical sem autorização prévia ou interferência do 

Estado e suas interferência etc.), foram mantidos o imposto sindical (elemento mais forte de 

atrelamento do sindicato ao Estado), a organização por categoria profissional e não por ramo 

da atividade, o fortalecimento das Confederações e o sindicato único.  

Quanto à conquista do sindicato único, decorreu das lutas concretas 

encaminhadas pelos trabalhadores em favor da sua autonomia e liberdade sindicais, e em 

defesa do princípio dessa organização e respectivas ações. 

De fato, o texto da Constituição de 1988 apresenta certas ambigüidades: por 

um lado, a permanência, no seu conteúdo, de vários pontos tradicionais; por outro lado,  

medidas que, teoricamente, correspondem a certos anseios dos trabalhadores organizados e 

que se mantiveram por necessidade dos interesses do Estado. 

A princípio, o SEPE era unicamente zonal; os núcleos regionais começaram 

a ser criados na década de 80; atualmente é formado por 9 núcleos regionais na capital e 35 

municipais, no interior do Estado.  

Atualmente, o SEPE/RJ está estruturado nos municípios de Angra dos Reis, 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos, 

Cantagalo, Conceição de Macacu, Cordeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaocara, 

Itaperuna, Itatiaia, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Niterói, Nova Friburgo, 

Nova Iguaçu, Nilópolis, Pinheiral, Porciúncula, Resende, Rio Bonito, São Gonçalo, São João 
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de Meriti, Teresópolis, Três Rios, Valença e Volta Redonda. 

Desde a sua criação, as diretrizes estatutárias do SEPE consis tem em reunir 

e congregar os profissionais de educação, ativos e aposentados, cooperativados e 

terceirizados, relacionados direta ou indiretamente com órgãos públicos de educação, das 

redes Estadual e Municipal, bem como aqueles que “mantenham registro/vínculo com rede 

privada e /ou Federal e, ainda, os professores que possuam registro no MEC” (SEPE/RJ, 

2000, p.1–art 1o, in: Silver, 2002, p. 89); em 2002, o SEPE/RJ já contava com cerca de 40 mil 

filiados, 20.272 da rede estadual e 15.595 da rede municipal do Rio de janeiro.  

Instanciado ao Congresso Estadual, Conferência Estadual, Assembléia geral, 

Conselho Deliberativo, Diretoria Estadual e Conselho Fiscal, o sindicato é dirigido por um 

colegiado composto por 48 membros; sua estrutura de funcionamento divide-se em 

Coordenadorias (Geral, da Capital; do Interior e Grande Rio) e Secretarias de Organização, 

Finanças, Imprensa e Comunicação, de Aposentados, Funcionários Administrativos, de 

Assuntos Educacionais, de Cultura e Formação Sindical,  de Assuntos Jurídicos e Funcionais, 

de Gênero, Anti-racismo e Orientação Sexual, de Saúde. (SEPE/RJ, Art.36, in: Silver, 2002, 

p.91). 

Outro dado importante sobre este sindicato é o das greves das categorias, 

que levaram à conscientização política e de classe de um considerável contingente 

profissional, muito também devido  à possibilidade de um contato mais estreito com os 

dirigentes sindicais e criação de um espaço para discussão nas unidades escolares.  

 

1.3  Breve Histórico dos Movimentos Grevistas 

 

O ano de 1979 foi marcado por um contexto de forte mobilização social, 

período em que  eclodiu a primeira greve dos profissionais de educação, cujas reivindicações 



 30 

eram por um piso salarial em torno de cinco salários mínimos.  

Deflagrado em 12 março de 1979, ainda no final do governo de Faria Lima, 

movimento grevista prolongou-se por duas semanas até obter a aprovação do novo governo 

estadual (Chagas Freitas), que se comprometeu a atender a maior parte de suas reivindicações 

em 30 dias,  promessa que não foi concretizada em tempo hábil, provocando uma nova greve, 

a qual teve grande repercussão na imprensa, sendo manchete diária na primeira página da 

imprensa nacional (FREIRE,1999). 

Período de grande ebulição, entre março e agosto de 1979, houve uma 

acentuada  divisão entre os  coordenadores do SEPE, ante a possibilidade de retorno, ou não, à 

greve;  segundo Badaró (1996), se a princípio o movimento tinha um caráter legal não-

sindical, parecendo derivar de uma coesão maior, mais à frente dividiu-se: identificado com o 

Novo Sindicalismo, um grupo defendia a greve como instrumento de combate à estrutura 

sindical e à ditadura, uma arma para conquistas salariais; o outro grupo recomendava 

prudência na estratégia de aprofundamento da transição democrática.  

Após dez dias de confronto aberto com o governo do estado (período em 

que foi decretada pelo governo federal a ilegalidade do movimento, com líderes do 

professorado detidos, retenção do pagamento, dissolução de entidades representativas do 

magistério), foi estabelecida mediação entre as partes, através do empenho de uma comissão 

de deputados federais e estaduais de diversas correntes do MDB. 

Daí em diante houve o recuo tático que resultou no término da greve no dia 

23 de agosto, dois dias após o governador Chagas Freitas emitir nota oficial  em que dava sua 

versão dos fatos e atendia as reivindicações da classe em termos de efetivação dos 

contratados, regulamentação da regência de turmas e novo plano de vencimentos, assegurando 

então que, estabelecida a ordem, determinaria o “pagamento de todos os servidores da 
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Secretaria de Educação, sem exceção”6.  Reaberto em 1982, o SEPE retornou à campanha de 

filiação em 1984, conquistando os descontos das mensalidades em folha. 

É essencial enfocar a greve do magistério ocorrida em 1986, no governo de 

Leonel Brizola, cujos discursos de campanha eleitoral ressaltavam a prioridade que daria à 

educação, gerando enorme expectativa quanto à sua administração; expectativa sobretudo 

esvaziada pelo não atendimento à proposta do Plano de Carreira, vista em 1984 a categoria já 

realizar assembléias nesse intuito, com elevada concentração de profissionais altamente 

interessados (SILVER, 2002). 

A luta pelo Plano de Carreira estendeu-se até 1986, sem qualquer resposta 

do governo; em 23 de março, a categoria votou pela greve, derrotando a proposta de 

paralisações. Em todo o país a onda de greve se estendia diante do arrocho salarial  decretado 

pelo então presidente José Sarney, que buscava controlar o alto índice de inflação através do 

congelamento dos preços e salários. 

Conforme registro do jornal O Dia (RJ, 01/04/86, p. 1.)7, essa greve obteve 

forte adesão da categoria (cerca de  25 mil professores, cujas assembléias lotavam o 

Maracanãzinho): “Todos os estabelecimentos da rede de ensino do Estado e do Município não 

funcionaram ontem devido à greve dos professores, que estão cobrando uma resposta do 

Governo Brizola, sobre o Plano de Carreira da classe e melhoria do piso salarial”. A greve foi 

deflagrada não só pelo não cumprimento do Plano de Carreira, mas também porque outras 

reivindicações não foram  contempladas  conforme o previsto.  

A conquista do Plano de Carreira (cuja aplicabilidade regulamentar previa o 

enquadramento por formação, categoria, progressão e controle) e a formação da primeira 

comissão de aposentados da entidade, fortalecendo as reivindicações sindicais 

respectivamente à almejada paridade no ano seguinte,  foi marcante para o sindicato na luta 

                                                 
6 In: Jornal do Brasil, 24-7-1979. 
7 In: Silver, 2002, p. 113. 
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pelos direitos da categoria. 

Na ostensiva repressão ao movimento grevista deflagrado em 13 de junho 

de 1987 (governo de Moreira Franco), houve intervenção policial durante as passeatas e corte 

de ponto; após 69 dias de greve, a rede estadual decidiu pela suspensão da greve. Com isso 

ficou nítido que logo seria deflagrada nova greve, pois além de não conquistar o indexador e a 

data base, a categoria perdeu o gatilho salarial, mecanismo que garantia a reposição das 

perdas salariais sempre que a inflação atingisse um índice previamente convencionado. 

Assim, em 1988 eclodiu uma greve que duraria 89 dias; foi suspensa sem 

que a categoria fosse atendida  numa de suas principais reivindicações: conquistar o indexador 

de salários. De concreto, conseguiu apenas algumas reivindicações de caráter mais geral: 

reforma das unidades escolares; atualização do estatuto do magistério; exame das políticas 

pedagógicas do 1o e 2o grau e do Supletivo; revisão da legislação sobre a eleição de diretores 

de escolas; efetivação dos professores seletistas; concessão de licença sindical; exame das 

situações concretas decorrentes da paralisação (SILVER, 2002). 

Se a greve de 1979 foi historicamente marcante, e se após o refluxo do 

início da década de 80 a luta dos trabalhadores foi retomada (a partir de 1985, com destaque 

às greves de 1986/87), a greve de 1988 pode ser considerada a última grande greve do  

SEPE/RJ.  

Sob influência da onda neoliberal que atingiu os países da América Latina 

(década de 80), a retomada do movimento sindical na década de 90 atingiu diversas categorias 

em todo o território nacional; a eleição do presidente Collor de Melo e a decorrente recessão 

econômica de 1990-92 concorreram para que a atividade grevista fosse significativamente 

reduzida: 

 
A década de 1990- não há como negar – foi um período difícil para o 
sindicalismo no Brasil. Os sindicalistas, apesar de continuarem a ser um 
movimento social importante, vêm sua capacidade de intervenção na luta 
política e social bastante reduzida. O SEPE/RJ está inserido nesse contexto 
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de implementação de uma ideologia e uma política neoliberal e (...) passa 
enfrentar aparente um processo de desmobilização e redução de participação 
da categoria, inclusive nos períodos de greve. (SILVER, 2002, p.119) 

 

De fato, foi no período de 1986 a 1988 que o movimento grevista atingiu 

seu ápice. Na década de 90, a participação da categoria em assemblé ias esteve bastante 

reduzida devido às dificuldades de mobilização, denotadamente pela conjuntura do 

neoliberalismo nacional e respectiva ideologia veiculada pela mídia, em desvalorização do 

funcionalismo público. 

Antagonizada, a questão neoliberal, à política de bem-estar social, em 

drástica redução da responsabilidade governamental, na esfera educacional é nítido o processo 

de subordinação em termos de delimitação dos conteúdos e gestão do processo educativo que, 

num aspecto mais geral, é demarcada pela exigência de polivalência, cujo conceito, segundo 

Frigoto (1996), é de cunho mais operacional, indicando a demanda por um “novo 

trabalhador”.  

Nesse contexto, segundo o  Caderno do SEPE 8, perdendo, o sindicato, sua 

força de mobilização, o Estado aproveitou o ensejo para retomar o controle sobre a rede 

escolar, organizando-a segundo os interesses da classe dominante, na busca por fortalecer sua 

hegemonia sobre a escola pública, parcialmente perdida na década anterior, através do 

seguinte processo: atrelamento da educação aos estreitos objetivos de preparo para o trabalho, 

isto é, para que o aluno possa competir no mercado de trabalho nacional e/ou estrangeiro; 

utilização da educação como veículo de transmissão das idéias que proclamam a excelência 

da livre iniciativa e do livre mercado. Para tanto, os sindicatos e os movimentos organizados 

precisara ser desarticulados, desautorizados e enfraquecidos, a que não desmascarassem o 

pretenso discurso hegemônico. 

 

                                                 
8 caderno do SEPE 3,1999, p.78 



 

 

 

Capítulo II 

 

 

CAMPO GRANDE: ESPAÇO, EDUCAÇÃO E POLÍTICA  

 

Tendo por objetivo relacionar a dinâmica sócio-espacial de Campo Grande 

com a formação do SEPE nessa região, este capítulo divide-se em três seções:  

• primeira seção - focaliza os aspectos territoriais, sociais e econômicos que conformam a 

Zona Oeste do Rio de Janeiro;  

• segunda seção – reflete sobre os projetos de ampliação dos estabelecimentos 

educacionais, articulados à administração regional;  

• terceira seção - analisa as ações políticas dos governos estaduais articuladas aos 

interesses locais, impressas nas características históricas e políticas regionais. 

 

2.1  Formação Sócio-Espacial 

 
A Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro compreende as regiões 

administrativas de Bangu (RA XVII), Campo Grande (RA XVIII), Santa Cruz (RA XIX) e 

Guaratiba (RA XXVI).  

Esta área é composta pela Região Administrativa de Campo Grande 

(abrangente de Campo Grande, Inhoaíba, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Cosmos) e pela  

Região Administrativa de Guaratiba, espaços  que estão sob a atuação da Regional V do 

Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, objeto do presente 
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estudo (cf. o mapa a seguir). 

 
Mapa 1         MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-ÁREAS DE PLANEJAMENTO  
                                               E REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

 

                   Fonte: Rio de Janeiro: IPP/Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. CDROM 
                OBS. Aps (Áreas de Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro) e respectivas RA  
 

Áreas predominantemente rurais, no período colonial Campo Grande, 

Realengo, Jacarepaguá e Santa Cruz voltavam-se à plantação de cana-de-açúcar, após terem 

experimentado uma breve cultura de café. 

No início do século XX, com predomínio na produção de laranja, constaram 

dentre os maiores citricultores no país, chegando a exportar num cerca de 144.577 

toneladas/ano. Os extensos laranjais avançavam, principalmente, pela baixada arenosa e nas 

lombadas e encostas de serras e maciços de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz.  

Após a Segunda Guerra Mundial, relatam Fróes e Gelabert (2004), a 

escassez de mercado externo aliada a um inadequado sistema de cultura, plantio, tratamento 

do solo e assistência sanitária, bem como à praga  fumajina, foi decisiva para o declínio da 

citricultura nessa região e início de uma ímpar valorização de terras, cujo decorrente 

retalhamento de numerosos sítios rurais, transformou-os em loteamentos urbanos. 
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Na verdade, esse processo de urbanização da Zona Oeste teve início entre 

1939 e 1945, quando indústrias, comércios e residências urbanas foram, aos poucos, sendo 

instaladas nessa região, avolumando-se com a posterior especulação imobiliária. 

Também são apontados como fatores de valorização da Zona Oeste os dois 

principais eixos viários que a ligam ao Centro da Cidade do Rio de Janeiro e à Zona Norte, a 

Avenida Brasil1 e a Estrada de Ferro Central do Brasil2, ambos de suma importância não só 

para o adensamento populacional, como também para o crescimento do Município do Rio de 

Janeiro:  

 
O processo de ocupação dos subúrbios tomou, a princípio, uma forma 
tipicamente linear, localizando-se as casas ao longo da ferrovia e, com maior 
concentração, em torno das estações. Aos poucos, entretanto, ruas 
secundárias, perpendiculares à via férrea, foram abertas  pelos proprietários 
de terras ou por pequenas companhias loteadoras, dando início a um 
processo de crescimento radial, que se intensificaria cada vez mais com o 
passar dos anos. (ABREU, 1988, p. 50) 

 

Com a implantação das linhas de ônibus em substituição ao limitado trajeto 

dos bondes, foi intensificada a ligação entre a Zona Oeste, a periferia e municípios da cidade 

do Rio de Janeiro, dentre estes Itaguaí e Baixada Fluminense.  

A partir de 1960, com o aumento do fluxo migratório para o Rio de Janeiro, 

a Zona Oeste tornou-se principal pólo de atração para um contingente de trabalhadores em 

potencial, cuja reprodução demográfica demanda por estabelecimentos de ensino básico 

público e gratuito, conforme enfocado no próximo capítulo. 

Nesse contexto, a urgência por moradias estimulou a especulação 

imobiliária, sendo acelerada a implantação de loteamentos, a maioria sem adequada infra-

estrutura, construídos conjuntos habitacionais e disseminadas inúmeras favelas, 

particularmente em Campo Grande, Santa Cruz e Bangu.  

                                                 
1 Criada na década de 1930, no contexto das Estradas Federais -BR. 
2 Criada  no final do Século XIX. 
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Com predomínio de baixa renda, grande parte desse contingente trabalha no 

Centro, Zona Sul e Zona Norte do Rio (cf. tabela 1).  

Tabela 1      POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO  
                                         E REGIÕES ADMINISTRATIVAS-1960/2000 
  
Áreas de Planejamento e População Residente  2000
Regiões Administrativas   1960 1970 1980 1991 1996  

Área de Planejamento 5   409 
780   693 912  1 015 595  1 292 

179
 1 390 

505
  1 556 

505
Zona Oeste        

XVII Bangu   219 
585   372 433   529 433 595.9

60 619.745    420 503

XVIII Campo Grande    107 
956   199 230   292 715 380.9

42 418.677    484 362

XIX Santa Cruz   55 
119   92 927   147 630 254.5

03 277.776    311 289

XXVI Guaratiba   27 
120   29 322   45 817 60.77

4 74.307    101 205
XXXIII Realengo              239 146
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística - IBGE - Arquivos de Microdados.  
Censos Demográficos  

Como pode ser observado na tabela, Campo Grande destaca-se por seu 

elevado contingente populacional: 107.956 habitantes na década de 60; cerca de 484.362 

habitantes em 2000.  

Apesar de ser o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro, é um dos 

menos povoados; justamente pelo fato de deter baixa densidade demográfica e extensas áreas 

verdes a serem incorporadas à dinâmica urbana, é considerado área de expansão urbana da 

cidade. 

Além disso, a partir da década de 90, Campo Grande tem desenvolvido um 

elevado provimento de equipamentos coletivos como shopping-centers, hospitais, escolas 

públicas e particulares, infra-estrutura de saneamento básico etc., o que tem servido para 

estimular a criação de condomínios para classe média nos centro dos bairros e de loteamentos  

populares nas áreas mais afastadas (cf. mapa 2). 
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Mapa 2                                MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
POPULAÇÃO  RESIDENTE: DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS 

 

                   Fonte: Rio de Janeiro: IPP/Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. CDROM. 

É elevado o contingente populacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro 

(mais de 100.000 habitantes), sobretudo na área de Campo Grande. 

 

Mapa 3                        MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA LÍQUIDA: DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS 

 

                   Fonte: Rio de Janeiro: IPP/Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. CDROM. 
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De acordo com a análise do mapa acima ficou demonstrado que Campo 

Grande, assim como Santa Cruz, Bangu e a Região Administrativa de Jacarepaguá, é uma 

área de expansão urbana, devido à  sua baixa densidade populacional (cerca de 50,9hab/km²). 

Esta questão demográfica é essencial à compreensão do papel do SEPE em 

Campo Grande, particularmente porque a urbanização dessa região foi decisiva na formação 

de um outro espaço periférico que serve para abrigar uma grande fração da massa 

trabalhadora. De acordo com o mapa 4, é possível perceber a dimensão quantitativa dessa 

região, a exata dimensão de sua urbanização em termos de atividades econômicas e expansão 

residencial, em aliado à dimensão qualitativa, no que se refere à construção da vida coletiva 

no processo histórico-cultural do espaço social, na medida que o quantitativo urbano altera a 

vida coletiva e cultural urbana, fornecendo novos conteúdos às relações soc iais 

(SANTOS,1993).  

 

Mapa 4                                 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
ASPECTO  SOCIOESPACIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

               Fonte: Rio de Janeiro: IPP/Prefeitura do Rio de Janeiro, 1998. CDROM. 
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Vale destacar que em Campo Grande predomina a 1ª Categoria Inferior, 

referente aos níveis de renda e de instrução, concentrando uma população de baixa renda e 

escolaridade: no sub-bairro Rio de Prata subsiste uma população com renda e instrução 

caracterizadas como as mais baixas3.  

De acordo com Abreu (1988), durante o processo de formação sócio-

espacial de Campo Grande no contexto da urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a 

implantação de loteamentos clandestinos, a construção de conjuntos habitacionais e a 

proliferação de favelas atraiu para essa região, entre a década de 50 e 70, elevado quantitativo 

de trabalhadores de baixa renda, dando ênfase à constituição da periferia urbana, abrangente 

das Regiões Administrativas de Bangu, Santa Cruz e Guaratiba. 

Não obstante, também é notável nessa região a existência de segmentos da 

classe média, formada por profissionais liberais e funcionários públicos ou de empresas 

privadas que recebem entre 10 e 20 salários mínimos, e de alta renda, famílias tradicionais aí 

instaladas desde o período colonial e que, de modo geral, durante o processo de urbanização 

local passaram a atuar nos setores particulares de educação e saúde.  

A reprodução desses segmentos dá-se, sobretudo, através dos colégios 

particulares de alto padrão, como os tradicionais Colégio Belizário dos Santos e Colégio 

Nossa Senhora do Rosário. 

Nos anos 70-80, o peso demográfico forçou a demanda por equipamentos 

coletivos, como a implantação de mais unidades escolares. Para isso, houve necessidade de 

ampliação da docência, o que favoreceu a criação de uma Sede do SEPE em Campo Grande. 

Contudo, esta condição atrelou-se à dimensão política da região4.   

                                                 
3  Na sua trajetória profissional, a autora trabalhou numa escola municipal do Rio da Prata, cuja maioria dos 
discentes era nitidamente carente (filhos de presidiários, de catadores de papéis etc.).  
4 Com respeito ao conceito de região, é uma construção elaborada no decorrer do tempo por atores coletivos à 
mesma direta ou indiretamente relacionados, capazes de gerar comportamentos mobilizadores de defesa dos 
interesses da coletividade (VISCARDI, 1995).   
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A Zona Oeste tem importante papel econômico dentro do contexto 

metropolitano do Rio de Janeiro, não se configurando num mero espaço-dormitório. 

Campo Grande, por exemplo, é um forte centro comercial, contando com 

filiais de grandes empresas, várias agências bancárias e shoppings -center. Nessa visualização, 

Santos (1994, p. 83) salienta que: 

 
A cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; e os homens também. A 
co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da 
educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e 
signif icativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também 
maiores as lições e o aprendizado.  

 

Quanto à questão educacional, o crescimento demográfico acarretou o 

implemento de numerosas unidades de ensino público e privado, bem como na elevação do 

quantitativo de profissionais da educação, ensejando à formação de um sindicato específico 

para representar a categoria: o SEPE/ Regional V.  

 

2.2  O Espaço Educacional de Campo Grande  

As ações políticas delineadas nos anos 70/80, representativas do 

investimento político e institucional com relação à quantitativa ampliação de unidades 

escolares e abertura de vagas (matrículas) na Zona Oeste, foram determinantes para aumentar 

o fluxo de profissionais de educação para a região, fator que deu significado para a instalação 

e manutenção do SEPE local.  

Nessa conjuntura, é interessante uma análise sobre o impacto dessa 

expansão escolar na região, particularmente tendo por contexto comparativo o Município do 

Rio de Janeiro, o que será feito na presente seção, sobretudo por meio de mapas e tabelas, 

cuja visualização ilustrativa e gráfica ajudará na compreensão do processo social-político e 

espacial que abre novas possibilidades político-organizacionais dos movimentos sindicais.  
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2.2.1  O processo de expansão do ensino na região  

 

A falta de informações histórico-estatísticas5  sobre o número de docentes e 

demais profissionais da Educação, dificultou a análise sobre o processo de elevação da taxa de 

docentes nas últimas quatro décadas, não obstante ser necessária sua identificação, por se  

tratar de uma condição ímpar para justificar a criação/existência da Regional V (SEPE em 

Campo Grande).  

Assim, foram trabalhados apenas os dados referentes ao aumento do número 

de estabelecimentos de ensino e de estudantes, com base nas informações prestadas pela 

Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de 

Educação/RJ.  

De acordo com a tabela 2, entre 1971, 1997 e 2005, o número de unidades 

escolares municipais triplicou na RA de Campo Grande, dobrou na RA de Bangu e quase 

dobrou na RA de Santa Cruz6. 

 

Tabela 2  NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL  
                  DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR RAs,  
                                     NOS PERÍODOS DE 1971, 1997 E 2005 

 
NÚMERO DE UNIDADES POR PERÍODO 

 

 
1971 

 
1997 

 
2005 

 
Região Administrativa de Bangu – 8a CRE 

 

 
71 

 
146 

 
146 

 
Região Administrativa de Campo Grande – 9a CRE 

 

 
28 

 
100 

 
104 

 
Região Administrativa de Santa Cruz -10a CRE 

 

 
56 

 
94 

 
106 

 
Zona Oeste 

 

 
155 

 
340 

 
356 

Fonte :Histórico das unidades escolares da Rede municipal do RJ 1970, 1997, 2005  
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro  
Dados: Setor de Divisão e Documento Arquivístico da Secretaria Municipal  de Educação 

                                                 
5  Dados sobre a seqüência histórica de profissionais em educação em Campo Grande, buscados nas SEE/RJ e 
SME/RJ, não foram disponibilizados por serem informações confidenciais. 
6 Ver em anexo, o mapa das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) por Área de Planejamento. 
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Comparativamente ao período anterior, de 1997 a 2005 ocorreu um aumento 

bastante lento: Campo Grande somou apenas quatro unidades e Santa Cruz, seis; em Bangu 

não houve acréscimo.  

O forte crescimento de 1970 a 1997, explica-se pela contextualizada  

aceleração urbana, Campo Grande, Bangu e Santa Cruz tornando-se abrigo para um 

contingente de migrantes em  busca de  melhores perspectivas de  vida e de emprego (1960-

1970).  

De 1960 a 2000, o crescimento populacional na Zona Oeste atingiu um 

fantástico índice. 

A elevação da taxa demográfica, impondo novas demandas para a 

reprodução da classe trabalhadora em termos de educação, decorreu na elevação do 

quantitativo de escolas e matrículas, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, 

conforme demonstrado na tabela 3. 

Isto porque a educação e o conhecimento, de acordo com Freire (2000, p. 

88), são essenciais ao processo inter/subjetivo de viver e integrar-se num contexto em perene 

transformação, traduzido em termos de questões eminentemente sociais, cenário onde o 

desempenho do sistema de ensino deve corresponder às expectativas de serem adquiridas 

inalienáveis condições para ativa participação na sociedade. 
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Tabela 3      NÚMERO DE ESTUDANTES POR NÍVEL DE ENSINO, SEGUNDO 
                                         AS RAs DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Regiões Administrativas TOTAL 
Ensino pré-

escolar 
Ensino 

fundame ntal 

 
Ensino  
Médio 

Ensino 
Superior 

Rio de Janeiro (1) 1 658 722 282.744 848.334 293.134 210.217 

I Portuária 10 747 2.314 6.753 1.673 535 

II Centro 8 786 1.353 3.646 1.918 1.570 

III Rio Comprido 20 231 3.275 10.307 3.348 2.892 

IV Botafogo 63 590 8.635 23.100 10.275 18.141 

V Copacabana 34 653 4.339 12.499 5.819 10.654 

VI Lagoa 45 148 7.165 16.815 6.820 12.242 

VII São Cristovão 19 164 3.075 10.463 3.548 1.784 

VIII Tijuca 50 544 7.376 19.404 7.906 14.199 

IX Vila Isabel 53 293 7.945 21.583 9.294 12.989 

X Ramos 39 454 6.670 20.863 6.835 4.705 

XI Penha 85 654 14.961 47.485 14.881 7.562 

XII Inhaúma 35 984 5.699 18.825 6.747 4.496 

XIII Méier 113 022 19.073 50.207 20.883 21.441 

XIV Irajá 55 047 8.694 27.705 10.826 7.786 

XV Madureira 104 542 17.848 54.409 20.951 10.786 

XVI Jacarepaguá 138 046 22.311 70.659 24.483 18.711 

XVII Bangu 123 390 22.731 68.782 22.751 8.040 

XVIII Campo Grande 146 977 25.060 82.300 28.830 9.645 

XIX Santa Cruz 96 116 19.750 55.408 16.667 2.973 

XX Ilha do Governador 63 251 10.871 30.039 11.004 10.457 

XXI Paquetá 713 293 259 121 40 

XXII Anchieta 44 908 7.765 24.651 8.975 3.265 

XXIII Santa Teresa 11 760 1.941 5.908 2.132 1.376 

XXIV Barra da Tijuca 51 614 8.229 23.327 7.452 12.288 

XXV Pavuna 56 595 10.279 32.968 9.929 3.063 

XXVI Guaratiba 27 701 5.339 17.333 4.090 775 

XXVII Rocinha 15 993 3.675 9.698 1.986 420 

XXVIII Jacarezinho 10 360 1.944 6.465 1.665 224 

XXIX Complexo do Alemão 18 021 3.217 11.877 2.707 301 

XXX Maré 30 231 6.434 19.211 3.446 811 

XXXIII Realengo 71 466 12.466 39.849 13.571 6.088 

XXXIV Cidade de Deus 11 539 2.259 7.093 1.808 278 
Fonte: IBGE – Censo 2000, Banco Multidimensional de Estatísticas. 

 

Observando de forma mais detalhada a tabela 3, é notável o papel da Zona 

Oeste, sobremodo de Campo Grande, se comparada às demais RAs, em 2000, na configuração 
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quantitativa de estudantes:  

• 146.977 estudantes de todos os níveis;  

• 25.060, no ensino pré-escolar;  

• 82.306, no ensino fundamental;  

• 28.830, no ensino médio;  

• 9.649, no ensino superior.   

O governador Leonel Brizola ajudou a elevar o número de escolas em 

Campo Grande, com a criação dos CIEPs, particula r meta de seu governo. 

Idealizados e planejados por Darcy Ribeiro na parte organizacional e por 

Oscar Niemeyer na concepção arquitetônica, os CIEPs, escolas de tempo integral conhecidas 

como  “brizolões", foram criados com o objetivo de tirar as crianças das ruas. 

A rotina escolar prevê atendimento médico e odontológico, refeições 

completas e balanceadas, noções práticas de asseio e, além disso, algumas crianças podem 

contar com "pais sociais"7.  

No total, durante os dois períodos do governo de Brizola, foram construídos 

mais de 500 Cieps.  

Ao término do governo Brizola, o modelo dos Cieps foi abandonado, 

passando a funcionar como escolas de meio turno. 

Na área abrangente de Campo Grande, existem atualmente 21 Cieps 

Estaduais, além de outros que foram municipalizados, como demonstrado a seguir, nas tabelas 

4 e 5. 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Funcionários aos quais incumbia cuidar das crianças residentes nos Cieps. 
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Tabela 4              NÚMERO DE CIEPs POR COORDENADORIAS  
                                             E ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 
                                      (totais de CIEPs municipais e estaduais) 

Coordenadorias Áreas de abrangência Nº de CIEPs 

Metropolitana I Nova Iguaçu 125 

Metropolitana II Santa Cruz 109 

Metropolitana III Méier 152 

Metropolitana IV Campo Grande 141 

Metropolitana V Duque de Caxias 102 

Metropolitana VI Itaguaí, Paracambi, Seropédica 29 

Metropolitana VII Belford Roxo 52 

Metropolitana VIII Niterói 62 

Metropolitana IX Itaboraí 56 

Metropolitana X Rio de Janeiro 136 

Fonte: Jornal O Dia 21/04/06 e SEE (adaptado) 
 

Essa breve amostragem deixa perceber que em Campo Grande há um total 

de escolas bastante significativo.  

Tabela 5                              NÚMERO DE CIEPs ESTADUAIS  
POR COORDENADORIAS E ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

 
Coordenadorias 

 
Áreas de abrangência 

 
Nº de CIEPs Estaduais 

 
Metropolitana I Nova Iguaçu 59 

 
Metropolitana II Santa Cruz 36 

 
Metropolitana III Méier 6 

 
Metropolitana IV Campo Grande 21 

 
Metr opolitana V Duque de Caxias 36 

 
Metropolitana VI Itaguaí, Paracambi, Seropédia 11 

 
Metropolitana VII Belford Roxo 21 

 
Metropolitana VIII Niterói 10 

 
Metropolitana IX Itaboraí 13 

 
Metropolitana X Rio de Janeiro 3 

 
Fonte: Jornal O Dia 21/04/06 e SEE (adaptado) 
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Como analisado nas seções 2.1 e 2.2, em decorrência da urbanização, 

crescimento populacional e elevado índice de alunos, ao longo dos anos houve forte 

acréscimo de unidades escolares estaduais e municipais, bem como de profissionais do 

magistério, fator primordial para a criação e permanência do SEPE/Regional de Campo 

Grande. 

 
 

2.3  A Máquina Chaguista na Zona Oeste 

Além do fator demográfico e da urbanização, que demandaram maiores 

investimentos em educação para a reprodução da classe trabalhadora na Zona Oeste, é 

importante observar o fator da dinâmica política local, que será abordado nesta seção, nas 

décadas  de 70 e 80, marcada pela forte participação do Governo do Estado junto aos políticos  

campograndenses. 

O governador Chagas Freitas, cujo mandato teve início em 15 de março de 

1971, foi o principal responsável pelo desenvolvimento da Zona Oeste; seu maior desafio 

seria transformar o Estado da Guanabara numa base territorial moderna, nos moldes militares, 

e promover sua ocupação racional através da expansão para aquela região.  

De acordo com Motta (1999),  como o Estado da Guanabara havia perdido 

sua condição de capital da República e não conseguiu construir um novo perfil, continuando a 

ser administrada como um município, Chagas Freitas tinha por meta política consolidá-lo 

como unidade federativa autônoma, madura e próspera, através das diretrizes de:  

• desconcentração e descentralização da ocupação racional do território; 

• humanização dos espaços e do ambiente físico;  

• compreensão do destino histórico da Guanabara;  

• modernização da estrutura administrativa do Estado;  

• saneamento financeiro e racional do sistema orçamentário.  
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As principais transformações levadas, de fato, a cabo, foi a extinção de 

autarquias como a SURSAN8 e a SUSEME9 e a criação de companhias estaduais como a 

COMLURB10, CEDAG11 e CEG12, entre outras. E também em termos administrativos 

estabeleceu um sistema central de planejamento orçamento e controle, dividido em Secretaria 

de Planejamento e Coordenação Geral e em Conselho de Programação Financeira do Estado 

(MOTTA, 1999). 

Quanto ao objetivo do governo do Estado em ocupar racionalmente o 

território, significou sobretudo na expansão urbana da Guanabara para a Zona Oeste, em 

termos tanto de ocupação residencial e comercial, através do Plano Lúcio Costa para Barra da 

Tijuca, quanto de alocação de zonas industriais em Jacarepaguá e Santa Cruz. A percepção 

era  de que havia uma hipertrofia do crescimento da cidade em detrimento das grandes áreas 

da Zona Oeste (Jacarepaguá, Campo Grande e Santa Cruz). 

Para enfrentar a questão do esvaziamento econômico do Estado, que vinha, 

gradativamente, perdendo terreno para São Paulo, o objetivo era implantar uma política ativa 

de desenvolvimento industrial; tal esvaziamento ocorria no município do Rio de Janeiro, bem 

como em contextos metropolitanos como São Gonçalo que, nos anos 40, era conhecido como 

um dos municípios mais industrializados do país (SANTOS, 1993) 

Ao mesmo tempo o governo de Chagas Freitas constituía uma forte rede 

política local dando origem o que algumas autoras como Picaluga (1980) e Diniz (1982) 

denominaram como “chaguismo” ou “máquina chaguista”; isto porque Chagas Freitas 

construiu uma verdadeira máquina político-partidária estável e duradoura que, mesmo 

centralizada sob seu comando, estendia suas ramificações na política local.  

Para Picaluga (1980), Chagas Freitas “consolidou sua posição no interior do 

                                                 
8 Superintendência de Urbanização e Saneamento. 
9 Superintendência de Serviços Médicos da Guanabara. 
10 Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
11 Companhia Estadual de Águas da Guanabara. 
12 Companhia Estadual de Gás. 
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MDB através da possibilidade de manipulação e distribuição de cargo de administração 

local”; sobre a montagem da  “máquina chaguista”, Diniz (1982) salienta que sua ascensão no 

bojo do MDB “transformaria o partido oposicionista carioca em uma organização inserida 

numa complexa estrutura clientelista, envolvendo as várias instâncias do poder local”. 

A vigência bipartidária ARENA x MDB na política carioca acarretou na 

montagem e consolidação de uma complexa máquina-partidária, incorporada à seção local do 

MDB, antigo partido oposicionista; após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de 

Janeiro, esse mecanismo ganhou maior expressão espacial ao ultrapassar os limites 

metropolitanos e estender suas ramificações aos municípios do interior fluminense. 

Nas eleições de 1970 e 1974, a corrente chaguista conseguiu a ma ioria em 

termos de representantes eleitos e votos por candidato tanto no legisla tivo federal quanto no 

estadual, neste último com uma representação bastante expressiva, embora conquistasse um 

significativo espaço na Câmara Federal; com a escolha de Chagas Freitas para governador do 

Estado da Guanabara e decorrente ascensão do chaguismo, a facção chaguista estabeleceu o 

seu domínio no diretório regional  e nos diretórios zonais do MDB carioca (DINIZ, 1982). 

A fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975 

determinou um processo de realinhamento político entre os deputados estaduais da bancada  

do MDB na Assembléia Constituinte e na Assembléia legislativa do novo Estado13. 

Quanto à luta intrapartidária, desencadeou um remanejamento das forças 

oposicionistas dos dois Estados, dada a necessidade de reestruturar o MDB e eleger um novo 

diretório para a máquina partidária. 

A facção representada pelo amaralismo (fortemente radicado no antigo 

Estado do Rio de Janeiro pela projeção da liderança do senador Amaral Peixoto), entrou em 

conflito nas esferas parlamentares e partidárias, resultando no reforço da corrente chaguista, 

                                                 
13  Detalhes sobre as leis relacionadas à fusão em: www.alerj.rj.gov.br/center_arq_aleg_prod_link3.htm. 
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cuja  supremacia refletiu-se nas eleições municipais de 1976, quando conseguiu eleger a 

maioria dos quinze vereadores oposicionistas do Município do Rio de Jane iro (DINIZ,1982).  

Por conseguinte, a escolha de Chagas Freitas como provável governador do 

novo Estado do Rio de Janeiro, aumentou o poder  de barganha do grupo e respectiva 

capacidade de cooptação de novas lideranças no âmbito da política local.  

Assim, ao se aproximarem as eleições de 1978, a cisão chaguismo/não-

chaguismo reafirmou-se como fator de polarização no interior da máquina partidária de 

oposição, interferindo em diferentes momentos na definição dos rumos da campanha eleitoral. 

Na trajetória eleitoral da corrente chaguista (1966 a 1978), sob o regime 

bipartidário, há uma tendência à sua consolidação como facção dominante ao nível da política 

local; no legislativo estadual manteve uma posição nitidamente majoritária; nas eleições de 

1970 e 1978, no que diz respeito à sua  representação na Câmara Federal, ocorreria o inverso. 

Nas eleições de 1978, a votação chaguista no município do Rio de Janeiro, 

revelou que nas cinco zonas eleitorais do MDB14, a distribuição dos votos favoreciam os 

candidatos da corrente  chaguista; apesar desse resultado expressivo, no âmbito do legislativo 

estadual,  houve acentuado desequilíbrio, pois nas em nenhuma dessas zonas, a votação dos 

deputados  estaduais da corrente chaguista foi inferior a 84%.  

De acordo com Diniz (1982), é preciso atentar ao fato de que tais zonais 

englobam uma parte bastante expressiva dos subúrbios do Rio; além disso, na 25a, 

correspondente a Campo Grande, Santa  Cruz, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba, 

integrantes da antiga área rural do Rio e Jane iro, a votação do MDB foi consideravelmente 

elevada, quase sempre superior a 75% dos votos desde as eleições de 1966, não destoando 

muito das demais zonas eleitorais: de modo geral, o MDB sempre foi mais votado que a 

                                                 
14 12a (alguns subúrbios da Central do Brasil); 21a (subúrbios da Leopoldina); 22a (Irajá, Vista Alegre e 
Cordovil); 24a (Padre Miguel Bangu, Senador Câmara, Santíssimo e parte de Augusto Vasconcelos); 25a (Campo 
grande, Inhoíaba, Cosmo, Paciência, Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba e 
Sepetiba). 
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Arena. Os deputados federais da corrente chaguista obtinham alta votação nas zonas 24a e 25a, 

alguns aí  chegaram a concentrar mais de 80% dos votos (Daniel Silva, 84%; Joel Vivas, 

80%; Alcir Pimenta, 92%). 

Respectivamente à eleição para deputados estaduais, significou uma forte 

base eleitoral chaguista  nos subúrbios, dos doze deputados estaduais chaguistas, oito 

obtiveram mais de 50% dos votos: na 25a Zona, por exemplo, Dílson Alvarenga obteve 67% 

de votos. 

 A corrente chaguista, embora não dispondo de deputados com 

representação nos meios sindicais e nas categorias de trabalhadores com alto grau de 

organização, integrava-se por parlamentares eleitos com apoio de grupos específicos, como 

seitas e organizações religiosas, significativas de considerável contingente eleitoral.  

Daniel Silva, por exemplo, foi eleito com predominância de votos dos 

integrantes das igrejas batistas locais; irmão do ex-deputado Mécimo da Silva, um dos mais 

antigos políticos de Campo Grande, foi seu assessor durante um de seus mandatos; 

candidatou-se pela primeira vez em 1970; não sendo eleito, ficou como terceiro suplente do 

partido. Convidado pelo governador Chagas Freitas para integrar sua assessoria, conseguiu o 

apoio necessário do executivo estadual para atender a uma série de demandas locais, o que lhe 

permitiu manter o prestígio da família na área. 

Durante a primeira gestão de Chagas Freitas (1974), Daniel Silva 

candidatou-se novamente a deputado federal, sendo eleito com 45.961 votos, dos quais 23.000 

foram obtidos em Campo Grande, graças ao apoio  das associações de bairros, lideranças 

locais e  à intensa atividade religiosa que exercia através de um programa de rádio, atingindo 

um público expressivo, inclusive no interior do Estado; além disso, colaborava com jornais 

evangélicos, mantendo permanente contato com esse segmento.  

Quanto ao apoio de Chagas Freitas a Daniel Silva, resultou  em prestígio 
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junto aos órgão públicos para realizar várias obras (construção e pavimentação viária15; 

construção de escolas, do Instituto de Educação de Campo Grande 16 e do Hospital Geriátrico 

Eduardo Rabelo, do IASEG17). Daniel Silva costumava  dizer  que “o governador da 

Guanabara na época fez mais por Campo Grande do que todos os outros governadores 

juntos”. 

Na entrevista realizada com Artur Miécimo da Silva (em 21-03-2006), 

administrador regional da XVIII Região administrativa, ele manifestou a respeito do poder da 

máquina chaguista  em Campo Grande: 

 
O Chagas governava. Isso aí é uma característica do chaguismo que foi 
inclusive combatida por muita gente, mas que todo mundo faz isso. O 
Nelson Rodrigues dizia que toda a unanimidade é burra. Eu de repente estou 
falando uma burrice, em falar que todo mundo faz isso. Mas o Chagas 
separava os locais, escolhia uma pessoa para liderar e ele indicava todo 
mundo, com a assinatura de todos os políticos locais. Então, as direções de 
escola, a direção de Raja, a direção de Rosária Trota, de Venezuela e tal era 
indicação polít ica, com a assinatura de todos os deputados da região. No 
caso daqui, no Sertão Carioca, quem comandava, cassado ou não, era 
Miécimo da Silva. Só que, por exemplo, ele  ia indicar a Rita para diretora do 
Raja, aí ele pegava a assinatura dos deputados que estavam com mandato. 
Por exemplo, vamos supor, tinha Daniel, meu tio; Alcir Pimenta, deputado 
federal; o Dílson; o Jair Costa; tinha o Itagoré Barreto, que era vereador lá de 
Santa Cruz; tinha o Pedro Ferreira da Silva, que era deputado estadual de 
Santa Cruz. Enfim, os chaguistas daquela época. Então, o meu pai indicava o 
teu nome, mas pegava a assinatura de todos eles. Aí, se eles tivessem alguma 
coisa contra, trocavam o nome, mas era assim que eram indicados os 
diretores. 

 

Esse depoimento revela a incidência do poder da máquina chaguista também 

no setor educacional, com a interferência direta na escolha dos diretores de escolas. 

Alcir Pimenta, político da região à época do governo Chagas Freitas,  tinha 

no magistério a base do seu eleitorado; formado pela FEUC (Faculdade de Filosofia de 

Campo Grande), chefiou o 10o Distrito de Educação Supletiva de 1965 a 1970; candidatou-se 

                                                 
15 Mais de 50km de estradas. 
16 Na época, um das maiores escolas de formação de professores do Brasil; obra iniciada por Miécimo da Silva e 
concluída  por Chagas Freitas. 
17 Instituto de Assistência aos Servidores do Estado da Guanabara, um dos maiores hospitais  da América Latina 
e que, na época, atendia  todo o Estado. 
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pela primeira vez em 1970, assumiu o mandato em fevereiro de1971; reeleito em novembro 

de 1974 e, novamente, em 1978, revelou-se um dos deputados chaguistas mais votados na 

Zona Oeste (24a e 25a ), com 92% dos votos. Sua vitória nas eleições gerou a insatisfação dos 

políticos derrotados, como ele próprio relata na entrevista (em 31-03-2006): 

 
Essa minha eleição causou tal estranheza que os políticos derrotados 
alegaram, perante o Tribunal Regional Eleitoral, que possivelmente deveria 
ter havido uma grande fraude, porque, diziam eles, "como é que um cidadão 
desconhecido e sem recurso se elege deputado federal”? (...) então, pediram 
uma recontagem dos votos ao Tribunal Regional Ele itoral, sob essa suspeita 
de que poderia ter havido uma fraude. Então, o que... Na época, aconteceu 
uma coisa engraçada, porque eu, que não tinha tido nenhuma cobertura da 
imprensa, que ninguém se preocupou comigo porque achava que eu era uma 
carta fora do baralho, tive toda a cobertura. A imprensa toda me procurou 
para saber: "Então, professor, como é que o senhor se elegeu?" 
Naturalmente, até já havia uma certa maldade nas perguntas, não é? "Como é 
que o senhor conseguiu?" Quer dizer, naturalmente, tentando descobrir onde 
estaria o segredo da minha eleição. Então, eu explicava o meu envolvimento 
com a comunidade: militante no magistério em todos os níveis etc., etc. E o 
Tribunal ficou tão preocupado que designou uma comissão lá com vários 
juízes para fiscalizar. Em resumo, a minha votação, em vez de diminuir, 
como eles esperavam, aumentou, porque alguns votos que tinham sido 
indevidamente anulados foram revalidados. Então, a minha votação cresceu, 
não é?  

 

Segundo Diniz (1982), a tradição familiar foi um traço marcante da corrente 

chaguista, que se formou na Assembléia Legislativa em 1970; alguns deputados  herdaram  as 

bases eleitorais de seus parentes ligados ao antigo PSP (Partido Social Progressista), de 

Chagas Freitas; Jair Costa, por exemplo, membro de  tradicional família campograndense, os 

Caldeira de Alvarenga, de grande influência na política local. 

De início, a família Alvarenga destacou-se como proprietária de terras; mais 

tarde, passou a desenvolver atividades tipicamente urbanas, como o comércio, além da 

projeção na agroindústria, e em profissões liberais; através de suas várias ramificações, essa 

família tem complementado, admiravelmente, o contexto social, econômico e político local18 

 Nos anos 60, a descendência política da família expressou-se através de 

                                                 
18 Paulo Roberto de Alvarenga Rabelo é o atual presidente do Centro Comercial de Campo Grande/RJ. 
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Maurício Caldeira de Alvarenga; deputado eleito pelo Estado da Guanabara, defendeu um 

programa de industrialização não só de Campo Grande, mas de toda a Zona Oeste, visando  

superar a decadente atividade agrícola dessa região; posteriormente, abandonou a atividade 

parlamentar pra ocupar um alto cargo na administração Chagas Freitas.  

Tendo sólidas raízes na política local, a entrada de Maurício Alvarenga para 

a facção chaguista teria ocorrido pelo seu vínculo com Chagas Freitas, de quem foi  assessor 

no governo da Guanabara; tal aliança foi posterior a 1964, vista durante a república populista 

(1945/1964) a família Alvarenga ser adversária de Chagas Freitas, ligada que estava a 

Miécimo da Silva, embora ambos pertencessem ao PSP.  

De fato, em Campo Grande, Chagas Freitas e Miécimo da Silva competiam 

com os Alvarenga pelo controle dos votos dessa zona eleitoral; sua aproximação ocorreu 

durante a eleição indireta de Chagas Freitas para o governo do Estado da Guanabara. 

A corrente chaguista também contou com outros dois representantes da 

família Alvarenga: o deputado estadual Jair Costa, a partir de 1970, e Dílson Caldeira de 

Alvarenga, eleito pela primeira vez, em 1974, para a Assembléia Legislativa do novo Estado 

do Rio de Janeiro. 

  Em suma, o governo Chagas contribuiu para mudar o perfil socioeconômico da 

Zona Oeste, sobretudo de Campo Grande. Assim como Chagas Freitas, Leonel Brizola  

também teve importante atuação na  Zona Oeste. Durante seu governo a Zona Oeste  também 

foi alvo da política educacional, haja a vista a criação de construção de inúmeros CIEP e a 

contratação de técnicos -educadores e concurso para professores, buscando ampliar o quadro 

profissional .Devido a complexidade  do tema sobre a política de Brizola na Zona Oeste a 

presente dissertação não poderá aprofundar no assunto, deixando essa analise para futuras 

pesquisas 

 



 

 

 

Capítulo III 

 

 

AS LIDERANÇAS DO SEPE EM CAMPO GRANDE  
E A FORMAÇÃO DA REGIONAL V 

 

Este capítulo objetiva analisar as condições de criação do Sindicato Estadual 

dos Profissionais de Educação em Campo Grande (SEPE/Regional V); por referência utiliza a 

metodologia de história oral, no intuito de obter importantes dados através das entrevistas 

realizadas com antigos militantes e diretores desse sindicato.  

 

3.1 História Oral das Lideranças do SEPE 

Com o objetivo de melhor compreender a formação do SEPE em Campo 

Grande, foi utilizada como metodologia de pesquisa a história oral, de grande valia no sentido 

de analisar o processo de formação do SEPE, na medida que permite perceber os diferentes 

olhares das personas com relação ao tema em foco; é, portanto, uma forma de recuperar fatos 

do passado, conforme a concepção daqueles que o vivenciaram, o que é fundamental para a 

pesquisa ora realizada. 

De acordo com Alberti (2004a, p. 41), a singularidade da história oral liga-

se ao fato de ser terreno propício para o estudo da subjetividade e das representações do 

passado, tomados como dados objetivos, capazes de agir sobre a realidade transformando o 

presente, com vistas ao futuro.  

Por sua natureza, como metodologia de pesquisa, a história oral é modo 
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particular para recuperar fatos pretéritos conforme a concepção dos que os vivenciaram; 

sobretudo a entrevista, instrumento específico onde são elaboradas questões de acordo com o 

assunto em pauta, cujas respostas posteriormente  submetidas à análise de modo a permitir ao 

pesquisador chegar a dadas conclusões,  permite recuperar dados jamais registrados em 

documentos, como ocorrências pouco esclarecidas, experiências e impressões particulares etc.  

A história oral exerce um grande fascínio tanto sobre o entrevistado, que 

tem a oportunidade de reviver experiências pretéritas, quanto sobre o entrevistador, ante a 

possibilidade de encontrar a factual “vivacidade” do passado; o fundamental, nesse contexto, 

segundoAlberti (2004a, p. 15), é que a abordagem seja efetivamente relevante para a 

pretendida investigação. 

No caso desse trabalho, as entrevistas assumiram um papel fundamental, 

porquanto as fontes escritas in/disponíveis sobre a história dessa entidade, em Campo Grande,  

ora são difusas e/ou fragmentadas. 

As entrevistas pautaram-se no particular objetivo de entender como se deu a 

formação desse sindicato em Campo Grande e, de forma mais geral, a conjuntura da formação 

do SEPE/Central, em termos das dificuldades encontradas pelo sindicato face a política 

governamental da época (1979 -contexto da Ditadura Militar), a cassação do sindicato durante 

o governo de Chagas Freitas, a atuação do sindicato mesmo na ilegalidade, os diversos 

empecilhos encontrados pelos militantes para que o sindicato fosse regulamentado e 

pudessem reivindicar realmente os direitos da classe, já que até então existiam apenas três 

entidades de professores que tinha um cunho mais  associativo e recreativo1. 

As entrevistas também reforçam e complementam o escrito em livros sobre 

a “máquina chaguista” e a política na Zona Oeste, como a primeira greve dos profissionais de 

                                                 
1 Na época ( no contexto da ditadura), o funcionalismo público não tinha condição para se organizar em 
sindicato; logo, tais entidades serem meramente recreativas, sem nenhuma função reivindicatória. Das três 
entidades existetentes , duas se  fundiram ao SEPE e uma não quis se fundir, que é atualmente a UPE. 
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educação; as dificuldades encontradas pelo SEPE, em Campo Grande, para encontrar um 

espaço para sua sede; o período em que utilizou uma sala, cedida pelo Padre da Igreja Nossa 

Senhora do Desterro, em Campo Grande; a organização do sindicato para a formação das 

regionais.   

Tais aspectos, considerados relevantes nas entrevistas, serviram de apoio 

para a elaboração de novas entrevistas com políticos locais e o representante da Igreja 

Católica na época da formação do SEPE/Regional V (roteiro das entrevistas em anexo). 

Respectivamente ao tipo de entrevista, foi utilizada a temática, por versar, 

especificamente, sobre a participação dos entrevistados na questão da formação do 

SEPE/Regional V, bem como coletar elementos da história de vida, isto é, da trajetória de 

vida dos entrevistados, como domicílio, grau instrucional, formação profissional, participação 

política etc. (roteiro geral da entrevista em anexo). 

Nessa conjuntura, a historia oral trará maior compreensão acerca das 

características de identidade e memória do grupo social e/ou dos elementos entrevistados, na 

medida que a construção da identidade, segundo Woodward (2000), é tanto simbólica quanto 

social.  

A afirmação das diferentes identidades acarreta causas e conseqüências 

materiais e de valores2, visíveis no reconhecimento dos direitos conquistados; no caso do 

sindicato, a identidade é a principal causa da luta e busca por resultados, aqui entendidos 

como conseqüências. 

As identidades são construídas no tempo, ou seja, são produzidas em 

momentos particulares da história; tal construção depende, também, de certos  diferenciais. 

Por exemplo: a conservação da identidade de um grupo na interação com outros grupos, 

implica em critérios que determinam o pertencimento; a forma com que um dado grupo age 

                                                 
2 Reconhecimento dos direitos inter/subjetivos. 
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para dominar e/ou representar um outro grupo é organizada por mecanismo de 

reconhecimento, como por exemplo,  o voto dos filiados de um sindicato  delega  poderes  a  

chapa vencedora no qual eles votaram e ela será o seu representante, ou seja a palavra da  

direção do sindicato representa aquele que nele votou.(BARTH,1998). 

De acordo com Barth (1998), as identidades são construídas socialmente, na 

medida que o indivíduo não é absoluto no mundo, assim como as determinações também não 

são absolutas; no caso do SEPE,  a identidade é produto de mecanismos como movimentos 

sociais, greves, reivindicações, negociações e manifestações . 

A respeito da construção do sentido de identidade, Pollak (1992) reitera que  

identidade é compartilhamento de idéias, valores e sentimentos experimentados individual 

e/ou grupalmente, cujos elementos constitutivos e respectivas formas de resistência 

configuram a memória de dado contexto coletivo; quanto à memória, salienta:   

 

A memória é um elemento constituinte de sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (op. cit., p. 5) 

 

Logo, a construção da identidade é um fenômeno produzido com relação ao 

outro, segundo critérios de aceitabilidade, admissibilidade e credibilidade, a partir de 

negociações e pactos sociais; um confronto entre memória individual e memória coletiva  

demonstra que memória e identidade são valores surgidos dos conflitos inter/subjetivos, mais 

particularmente daqueles emanados da oposição entre a diversidade de grupos políticos  e /ou 

culturais. 

Portanto, é fundamental a utilização do método de história oral para o 

estudo ora em foco, visto os dados coletados nas entrevistas permitirem visualizar de forma 

mais abrangente e real como pessoas e/ou grupos realizaram suas experiências, o que inclui 

situações de aprendizado e decisões estratégicas. 
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Em linhas mais gerais, de acordo com Alberti (2004b), tais noções remetem 

ao entendimento de como pessoas e/ou grupos teceram seus experimentos no passado, 

tornando possível questionar interpretações de determinados acontecimentos e contextos; com 

efeito, o recurso de história oral com relação à formação do SEPE em Campo Grande, permite 

que sejam percebidas certas particularidades e demais elementos significativos que ocorreram 

nessa região. 

 

3.2 O Perfil das Lideranças  

Os entrevistados foram escolhidos entre pessoas que realmente contribuíram 

para a formação da entidade, moradoras na região, disponíveis e em condições de 

compreender, na íntegra, o teor das questões formuladas durante a entrevista, desse modo 

aptas a fornecerem depoimentos significativos. 

Num primeiro momento foi elaborada uma lista com os nomes dos possíveis 

entrevistados, pessoas que atuaram durante certo tempo no SEPE e outras que ainda 

partic ipam da organização, como antigos diretores e militantes do SEPE/ Regional V, ou seja, 

com as elites3 sindicais; pessoas que atuaram durante muito tempo no magistério da região e 

que continuam militando na entidade: Joacy Santos, Vera Lúcia de Freitas Silva, Daizir 

Madalene Coutinho, Eva de Jesus Ferreira e Cláudio Monteiro de Andrade. 

Analisando o perfil dos entrevistados, foi possível determinar os seguintes 

aspectos: 

• quanto à maturidade e gerações, exceto Cláudio e Eva, os demais entrevistados 

nasceram na década de 40 (Joacy, Vera Lúcia e Daizir Madalene);  

• quanto ao local de domicílio: exceto Cláudio, os demais residem em Campo Grande;  

                                                 
3 Termo utilizado no sentido de qualificar os ocupantes de posições -chave em dado grupo social e que, por isso, 
têm poder para influenciar, dirigir e negociar questões de interesse de determinado contexto coletivo (HEINZ, 
2006). 
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• quanto à profissão e grau instrucional, Eva possui o nível médio de ensino e é 

inspetora de alunos no Instituto de Educação Sara Kubischek, os demais possuem 

nível de escolaridade de 3o grau e atuam (Cláudio e Daizir Madalene) ou atuaram 

(Joacy e Vera Lúcia) no magistério;  

• quanto ao quesito participação política, foi possível destacar o seguinte: 

(a) Joacy Santos - seu interesse pela política surgiu em 1954; enquanto aluno 

universitário, foi militante da  UNE e participou do diretório acadêmico em 1964, 

em plena ditadura militar; pertence ao PCB (Partido Comunista Brasileiro):  

 
Comecei ame interessar por política desde 24 de agosto de 1954, o ano da 
morte do ex- ditador Getúlio Vargas . Comecei me envolver devido às 
características  das quais ocorreu a  morte dele.  Tinha sido ditador e 
posteriormente volta à presidência com respaldo popular e, derrepentemente, 
desaparece da face  história. Com todos  fenômenos que tenho contra a 
política exercida por ele...(11/01/05) 

 

(b) Vera Lúcia de Freitas Silva - sua formação política está ligada a questões 

familiares, seu pai era filiado ao PCB o que de certa forma influiu na sua escolha 

política por um partido de  esquerda o PT (Partido dos Trabalhadores): 

 
O meu pai tinha um elo político. O meu nome tinha um elo político. Então, 
depois que passou a fase mais (...) que eu comecei a ter problema com a 
ditadura militar (...) Porque em 74, no governo do Médici, eu dava aula de 
Sociologia (...) Em setenta e poucos eu dava aula de Sociologia em um 
colégio lá em Bangu, no Colégio São Jorge. (20/12/04) 

 

(c) Daizir Madalene Coutinho – filiada ao PT, sua participação política é oriunda da 

época de estudante universitária da UFRJ (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), quando participou do movimento estudantil no centro do Rio (Avenida 

Chile, no Curso de Letras da UFRJ, em 1967):  

 
...a gente gritava muito essas frases de ordem, não é? "O povo unido jamais 
será vencido". Aí vinha a polícia montada, jogavam aquelas bombas de 
efeito... 
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É, e a gente corria, se espalhava e aí juntava de novo lá na frente. Era ali 
pelo centro da cidade. A Avenida Rio Branco, Largo de São Francisco. Era 
pertinho, porque a faculdade ficava na Avenida Chile, não é? A gente saía da 
Avenida Chile e ia por ali. Fazia aquelas passeatas. E teve gente que nunca 
mais apareceu, não é? Você sabe que... (17/03/05) 

 
 

(d) Cláudio Monteiro de Andrade – filiado ao PT desde 1988, formado em História 

pela  UFF (Universidade Federal Fluminense), sua formação política está 

relacionada com sua escolha profissional: 

 
No segundo grau, na terceira série, digamos assim, eu fui ficando um 
pouquinho mais politizado. Eu comecei a gostar de História, que é o que eu 
acabei fazendo, não é? (...) essa filiação tardia e, apesar das críticas que o PT 
sofre hoje, e muitas delas eu tenho também, mas eu escolhi o PT porque eu 
achava que o PT poderia ser um instrumento de transformação. Enfim, eu 
achava que era um partido que, no espectro da esquerda, era possível ele 
estar fazendo a disputa na sociedade por uma mudança de sociedade, uma 
mudança da relação social...(29/03/05) 
 
 

(e) Eva de Jesus Ferreira - inspetora de alunos da rede estadual (no Instituto Sarah 

Kubitschek) , foi militante do PT: 

    
Recentemente, a minha felicidade foi me filiar ao PT. Eu fui militante de 
coração, no coração e bandeira na mão, mas nunca fui de carteirinha. 
Quando eu resolvi ter carteirinha, nem cheguei a ter carteirinha, eu já saí, já 
desisti (...) É, o sonho de ver assim, o trabalhador chegar ao poder. Porque 
eu achava que isso, para mim, não era bem só a figura do Lula, é o que ele 
representava, as idéias que o Partido pregava que agora eu vejo que não... 
(22/03/05) 
 
 

Com relação à participação junto ao SEPE, Joacy  e Vera Lúcia foram 

formadores do SEPE  em Campo Grande; os demais entrevistados passaram a participar  da 

entidade por influência das elites formadoras do SEPE na Região, mais tarde também vindo a 

atuar como diretores do SEPE/Regional V, em Campo Grande. 
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3.2.1 As elites sindicais e  o ingresso  e participação no SEPE  

Joacy Santos ingressou no SEPE em 1978, ajudando na formação da 

entidade; atualmente é diretor do Sinpro-Rio de Campo Grande, fez parte na última gestão da 

Secretaria de Finanças do SEPE/Regional V. 

 
Eu ingressei no SEPE em 78, Vou fazer um retrospecto do SEPE. O SEPE , 
surgiu naquele processo de  78, onde havia aquela evolução política em todo 
mundo. Aqui no Brasil  no ABC paulista com Lula, aquela situação toda. 
Então o SEPE veio  de uma necessidade da categoria. Porque existiam três 
entidades de professores, mas três entidades de professores recreativas, pois 
na época não tinha condição do funcionário público se organizar em 
sindicato e essas entidades eram apenas recreativas não tinha nenhuma 
função reivindicativa, era apenas de lazer. Duas se fundiram ao SEPE e uma 
não quis se fundir, que  atualmente é a UPE, na minha visão política uma 
entidade pelega. (J.S., 22/01/05) 

 
 

Vera Lúcia de Freitas Silva participou da formação do SEPE em Campo 

Grande; antiga diretora da Regional V, na última gestão foi suplente na Regional V e diretora 

da Secretaria dos Professores Aposentados do SEPE/Central.  

Daizir Madalene Coutinho ingressou no SEPE/Regional V durante o 

movimento grevista de 1979, por intermédio de Vera Freitas, período em que  participou da 

direção do SEPE; atualmente faz parte da comissão dos aposentados dessa entidade. 

 
Eu fiz Português e Francês, mas o concurso eu fiz para francês, não é? E 
depois, só em 87 que eu vim trabalhar aqui (Instituto Sarah Kubitschek), não 
é? Eu fiz o concurso, em 85 (...) Ingressei através da Vera e da Eva, a gente 
começou a ser colega, fazer conhecimento. E o SEPE aqui, a Regional V – 
naquela época nem tinha esse nome de Regional V... (D.M.C., 17/12/04) 
 

 
Desde 1988, Cláudio Monteiro Andrade leciona História na Escola 

Municipal Visconde do Rio Branco, em Campo Grande; participante das assembléias 

regionais, acabou criando vínculos com os militantes do SEPE/Regional V; atuou no 

movimento em prol da reabertura do SEPE, em Campo Grande (1994), fazendo parte da 

direção SEPE/Regional V após sua reabertura. 

 



 63 

O que me despertou foi o seguinte, veja bem, em 94 eu já tinha participado 
mais à frente do SEPE aqui na Regional, mas o que me levou mais a entrar 
efetivamente, na direção efetiva do SEPE, em 99, foi o congresso de 98, 
quando eu simpatizei com algumas idéias que se lançavam na época, de 
necessidade de renovar o SEPE, as práticas sindicais do SEPE. Isso me 
atraiu. Eu sempre participei do SEPE, mas como um militante de base, indo 
às assembléias, indo às atividades. Mas a partir do momento em que eu ouvi 
as críticas que eram feitas, em 98, no congresso do SEPE, se formou um 
campo de oposição a uma maioria que existia, que dirigia o SEPE há muitos 
anos, e realmente eu comecei a notar essa necessidade de renovação. Então, 
a partir daí eu comecei a encarar mais de frente. Tanto é que, em 99, eu 
assumi um cargo no SEPE central, que era uma coisa que eu jamais pensei 
na minha vida. E, em 2001, eu assumi na Regional V.... (C.M.A.,29/03/05) 

 

Influenciada por Vera Freitas, Eva ingressou no SEPE/Regional V em 1987, 

quando o SEPE estendeu o número de filiados passando a Centro Estadual dos Profissionais 

de Educação; de início militante de base, mais tarde fez parte da direção, ajudando a reabrir o 

SEPE em Campo Grande. 

 

3.3.   Fotos das Elites Sindicais do SEPE/Regional V: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Daizir Madalene Coutinho 

1. Joacy Santos. 
Arquivo do 

SEPE 
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3. Vera Lúcia de Freitas  Silva 

    

 

 
 

4. Cláudio M. Andrade. 
Boletim da Regiona V-junho de 

2006 
5. Eva de Jesus Ferreira 
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3.4  O SEPE e a Criação da Regional V 

Respectivamente à criação do SEPE, em Campo Grande, é relevante 

salientar que, de início, o SEPE/Regional era Zonal; a denominação Regional surgiu em 

função da Zonal, por constar em mesma área territorial da mesma. Mais tarde, de acordo com 

a reorganização espacial, é que surgiu a Regional V, em abrangência de Campo Grande, 

Bangu e Santa Cruz; após o desmembramento das  regionais, Bangu e Santa Cruz formaram, 

respectivamente, as Regionais VIII e IX. 

A princípio (1979-1980), como não havia uma sede local, os membros 

formadores do SEPE de Campo Grande se reuniam numa salinha do CEZO (Centro de Estudo 

da Zona Oeste); com o aumento do quadro de filiados, houve necessidade de serem buscados 

novos espaços; assim, as reuniões passaram a ser realizadas ora na  Igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Desterro, ora no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande.  

Não possuindo sede própria, durante algum tempo a Regional V esteve 

sediada no Sindicato dos Metalúrgicos, recebendo ajuda financeira do SEPE/Central; algum 

tempo depois, passou a sediar-se no SINPRO-RJ (Sindicato dos professores do Município do 

Rio de Janeiro), em Campo grande.  

A formação do SEPE, em Campo Grande, não foi realizada sem esforço, 

várias obstáculos tiveram que ser superados, como a falta de um espaço próprio para reuniões, 

a dificuldade de transporte para a divulgação da entidade nas escolas e a repressão política e 

conseqüente cassação do Sindicato durante o governo Chagas Freitas, fatos asseverados nas 

entrevistas realizadas com os antigos diretores do SEPE/Regional V.  

Nas entrevistas, Vera Lúcia e Joacy, antigos diretores do SEPE/Regional V, 

ressaltaram o forte empenho por parte de seus formadores na busca por um adequado espaço 

para as reuniões da entidade e para sua divulgação nas escolas: 
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A divulgação inicial eram os boletins do SEPE, que eram feitos em 
papel ofício na máquina de escrever, datilografados, mas a base 
mesmo é o trabalho dentro da escola, não é? (V.L.F.S.,20/12/04) 
 
Não tinha nenhum tipo de organização, os colegas se organizavam de acordo 
com suas condições, algum tempo funcionou aqui, no sindicato - SINPRO. 
(J.S.11/01/2005) 
 

 

3.4.1 A Igreja Católica e o SEPE  

Durante seu processo de formação, na busca por espaço para suas reuniões, 

a Regional V pôde contar com o apoio integral do Padre Argeimiro Llamas Pañero, da Igreja 

Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, o qual, além do apoio logístico, também 

colocou à disposição mimeógrafo e estênciles, para que os militantes pudessem confeccionar 

boletins e demais materiais impressos de divulgação da entidade; Padre Argemiro, na 

entrevista, assim justifica seu apoio à Regional V:  

 
O grupo precisava de um espaço para se organizar e não tinha. Nós tínhamos 
o Centro de Catequese Comunitária, que tinha o apoio de alguns auxiliares, 
como dona Sônia César. E cedemos um dos espaços da Igreja para as 
reuniões do SEPE.  ( Pe. A.L.P., 04/06/2005) 

 

 De acordo com o Pe. Argeimiro, nessa época (1979) a Igreja Católica 

vivenciava a Teologia da Libertação, tendência que privilegiou as ações sócio-assistenciais de 

acolhida aos necessitados, minorias sociais, exilados políticos e ao mesmo tempo que 

estimulou a organização social dos trabalhadores. Nessa ênfase, Vera Lúcia e Joacy, deixaram 

bem nítida a participação do Pe. Argemiro na organização e militância do SEPE em Campo 

Grande: 

 
No momento da greve tivemos total cobertura do padre da igreja, o padre 
Argeimiro. O padre bateu de frente com o conselho paroquial, bateu de 
frente com o homem-chave lá igreja, a Cúria Metropolitana, e nos deu total 
cobertura. Nós tínhamos uma  mimeógrafo e uma sala  na igreja, usada  com 
a autorização dele. E usávamos também o espaço da escola Nossa senhora 
do Rosário e, lá no Joari, parte da mecanografia, porque não tínhamos 
estrutura nenhuma. E usávamos parte do Colégio Freire Alemão, tínhamos 
um pessoal lá que era partidário do movimento.(J.S.,11/01/2005) 
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As reuniões clandestinas, elas aconteciam na Igreja  do Desterro (...) A gente 
fazia um bloco único. Então, as reuniões eram em Campo Grande. De 
Realengo, Deodoro até Santa Cruz. (...) Então ficava grande. Era em Campo 
Grande. A gente enchia o Arthur Azevedo, as ruas, passamos para o Arthur 
Azevedo quando a igreja já não dava mais, porque a Igreja de Nossa Senhora 
do Desterro faz parte da história do SEPE(...) (V.S.: 20/12/2004) 
  

 

3.4.2  SINPRO e SEPE  

É relevante confirmar a participação da sede do SINPRO em Campo Grande 

na criação do SEPE/Regional V, visto essa entidade ter cedido durante muito tempo, durante  

o primeiro governo de Leonel Brizola,  em 1982, uma sala para o funcionamento da Regional 

V. 

 Na maioria, as lideranças que fundaram a Regional V eram filiados ao PCB 

e, de certa forma, tinham um bom relacionamento com os integrantes do SINPRO; mais 

particularmente, com Joacy Santos, membro desse sindicato que ajudou a fundar o 

SEPE/Regional V e que, atualmente, além de diretor do SINPRO, em Campo Grande, fez 

parte  na última gestão da Secretaria de Finanças do SEPE/RegionalV. 

De acordo com Joacy Santos, a história do SEPE em Campo Grande é uma 

história de idas e vindas na busca por um espaço para sua sede, atualmente instalada  na Rua 

Amaral Costa, no centro de Campo Grande: 

 
Então, essa história do SEPE em Campo Grande é uma história de idas e 
vindas, e funcionou um certo tempo aqui (SINPRO) na sub-sede do sindicato 
e posteriormente foi se solidificando, aumentando o número de associados, e 
tem atualmente a sede da regional na rua Amaral Costa, em Campo Grande. 
(J.S., 11-01-2005)  

 

Se a relação entre SINPRO e SEPE, em Campo Grande, foi deveras 

amistosa, entre o SINPRO e o SEPE/Central ocorreu o inverso, como pôde ser depreendido 

no Capítulo I deste estudo, ao ser abordada a criação do SEPE/Central. Talvez devido à 

intermediação de Joacy Santos, no caso de Campo Grande não houve margem para conflitos. 
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Na entrevista, Joacy Santos salienta que os membros do SINPRO 

formadores da SEP não saíram do SINPRO: 

 
Não saíram. O professor Ricardo, que era diretor do Sinpro, eu, que estava 
diretor do Sinpro, já em 80, e outros colegas, o Godofredo, o Antônio 
Negrão, o que resolveram? Devido à dificuldade, de o Sinpro não poder 
representar a classe trabalhadora do estado e município, na rede pública, 
surgiu então a Sociedade – não é sindicato – a Sociedade Estadual de 
Professores (SEP). (19-07-2006) 

 

Prossegue, Joacy Santos, que esta Sociedade ajudou a formar o SEPE e que, 

até hoje, a sede do SINPRO, em Campo Grande, cede seu auditório e quintal para serem 

realizados os eventos do SEPE/Regional V, o que já não ocorre com relação ao SEPE/Central, 

que não mais ocupa os espaços do SINPRO, no centro do Rio. 

 

O Sinpro sempre ajudou na criação do Sepe. Haja vista que ele respeita o 
espaço do Sepe e o Sepe respeita o nosso espaço. O Sepe é escola pública. O 
Sinpro é escola particular. Você, da escola pública, pode se sindicalizar ao 
Sepe. Eu, da escola particular, posso me sindicalizar ao Sepe. No artigo 
oitavo, inciso quarto, se não me falha a memória, da Constituição Federal diz 
o seguinte, que ninguém é obrigado a se sindicalizar nem permanecer 
sindicalizado. É livre e espontânea vontade você se sindicalizar. 
Logicamente, tem que ter um fundamento polít ico. 

................................................................................................................. 

Olha só, o Sepe, lá nos idos de 79, nós não tínhamos – nós porque eu 
partic ipei diretamente – nós não tínhamos local de reunião. Ninguém tinha 
local de reunião. O Godofredo, na campanha dele para deputado estadual, 
ele alugou uma sala lá na Senador Dantas. Um comitê para ele trabalhar a 
candidatura dele. Quando ele terminou, nós ocupamos. Ele nos cedeu o 
espaço para o Sepe central, o chamado Sepe central, funcionar ali pelo 
menos dois ou três anos. E aqui nós não tínhamos... Chamava-se zonal. (19-
07-2006) 

 
 

3.4.3  Desmembramento, crise e reabertura do SEPE/Regional V 

Retomando a questão da construção do SEPE em Campo Grande, nos 

períodos de greve, o percurso da Regional V, em toda a sua extensão, era dificultado à sua 

militância;  descentralizadas suas atividades, isso facilitou o acesso às áreas de Santa Cruz e 

Bangu, determinando o desmembramento dessa Regional, cuja diretoria foi assumida por um 
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grupo de profissionais da categoria. 

 

Mas o que é que faz? O SEPE se organiza em cinco regionais, a da Zona 
Oeste... E aí fica sendo Regional V... O SEPE vai crescendo, se reestrutura, e 
vão reestruturar as regionais: Bangu, Santa Cruz.... Aí é criada a Regional 
VIII e a Regional XIX, porque solicita essa divisão. E outras regionais 
dizem: “Então vamos também dividir”.  

(...) De cinco passa para nove regionais. Mas essa organização passa pela 
mobilização da luta. Nenhum técnico sentou e disse: O SEPE vai ter essa 
estrutura. O mesmo acontece com os municípios. Alguns municípios vão se 
organizando e vão... Por exemplo, o Norte Fluminense, um município lá se 
destaca...  

(...) Então é criado o que se chama de núcleos, e aí começamos a ter eleições 
para núcleos e regionais. Já na década de 80. (V.L.F.S., 20/12/2004) 

 

Com ressalte às mobilizações geradas pelas lideranças locais, as formadoras 

do SEPE foram essenciais à criação dessa entidade na Zona Oeste: 

 

Aqui nós tínhamos três cabeças, Irene, eu  e uma outra colega, que fazia a 
liderança , mas havia um grupo grande  que participava. Nós tínhamos que 
divulgar essa entidade que ninguém conhecia. Surgiu no bojo do movimento, 
e Campo Grande é uma região super atrasada politicamente (...) Sei disso 
porque militei aqui, e enfrentei essa dificuldade. Saímos com nossos carros  
em íamos de escola a escola , saímos em vários grupo para divulgar a 
entidade e conscientizar das necessidades  da greve, sabemos que toda greve 
no início e  é difícil e se torna mais difícil ainda se for prolongada , nos 
paramos aqui em março, em 1979 nos paramos com o movimento quando 
entrou seu Chagas Freitas , nomeado pela ditadura,  e tomou posse . (Joacy 
Santos, 11/01/2005) 

É, íamos de escola em escola, como uma romaria mesmo. A gente ia de 
escola em escola, na base da garganta mesmo, falando com um por um, não 
é? Era mesmo... Tem até um grupo aí que se diz o "chão da escola", mas a 
gente foi bem assim essa coisa, do chão da escola, porque a gente estava lá, 
sempre nas escolas. (Daizir Madalene Coutinho, 17/03/2005) 

 

A fala da elite sindical (antigos diretores e militantes do SEPE/Regional V) 

denota uma permanente busca pela divulgação da entidade, conscientização política e 

aumento do número de filiados, tarefa realizada através da mobilização dos profissionais de 

educação e visita às escolas para distribuir boletins informativos da entidade, num contato 

direto com a docência visando sua adesão. 
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Em 1986, a Regional V atravessou um período bastante crítico, foi fechada e 

assim permaneceu durante cerca de oito anos, voltando a funcionar em 1994; nessa ocasião, 

seus militantes passaram atuar no SEPE Central, porque ainda estava sendo organizada a 

chapa para escolha de nova diretoria, como relatado na entrevista de Vera Lúcia de Freitas 

Silva:  

 

Então, eu fiz chapas aqui. E as duas, fazendo mestrado, me deixam sozinha 
aqui, porque a gente tinha a sede, na década de 80, ali no Beco do Ceridó, 
que era o sindicato... era emprestado. Depois o sindicato metalúrgico foi lá 
para a Cesário de Melo, a gente ficou sem sede e o SINPRO emprestou um 
cantinho lá (...) eu fiquei uma gestão de dois anos e aí elas entregaram. Aí eu 
me vi sozinha ... eu falei: "Eu!?" Eu peguei a chave... Nessa época a Florinda 
era presidente SINPRO, eu falei: "Florinda, tem um armário lá no SINPRO 
com tudo da Regional V, mas eu não quero mais ser diretora, o que eu faço?" 
Aí a gente conversou e ela falou: "Então você vem para a nossa diretoria que 
a gente vai resolver." Aí eu entreguei a chave do armário, porque era um 
armário, e falei: "Lá que estão as coisas do SEPE. Mas eu quero militar." Aí 
passei a militar. Deixei de ser diretora e passei a militar no SEPE Central. 
(20-12-2004) 

 

Segundo a entrevista de Cláudio Monteiro de Andrade, o SEPE em Campo 

Grande ainda estava sem direção quando eclodiu a greve do Município; além de atuarem 

nesse movimento, alguns militantes criaram uma comissão em prol da abertura da 

Regional/V: 

 
(...) porque era justamente o primeiro ano, se eu não me engano, que o SEPE 
separou a Zona Oeste em três regionais. A Regional V era Bangu, Campo 
Grande e Santa Cruz e aí as pessoas sempre diziam que aquilo ali era uma 
coisa que dificultava a organização de uma área tão grande. Aí, a Regional V 
ficou em Campo Grande, a Regional VIII em Bangu e a Regional IX em 
Santa Cruz. Santa Cruz e adjacências, Campo Grande e adjacências, Bangu e 
adjacências. Então, aí foi a primeira vez que o SEPE em Campo Grande ia 
existir. Só que os diretores da época não puderam. Tiveram problemas 
pessoais, particulares e não puderam manter. E, quando o município entrou 
em greve, não havia direção da regional aqui. Então, nós acabamos por 
assumir essa postura. E aí ficamos. (23-03-2005) 

 

Sobre a criação do SEPE/Regional V pode ser notado através das 

entrevistas, momentos marcantes como, por exemplo, Joacy e Vera Lúcia, cujos relatos 
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revelam suas atuações no momento da criação da regional, a necessidade de  divulgação e 

mobilização da entidade junto aos profissionais de educação; a entrevista de Eva de Jesus 

aponta que sua filiação e atuação junto a entidade foram no período em que o SEPE aumentou 

o número de filiados, deixando de ser apenas sindicato dos professores e se expandindo 

também para outros funcionários de educação; em seu relato, Cláudio salienta que a sua 

participação está inserida no contexto de reabertura do SEPE, em Campo Grande.    

É válido frisar que a história do SEPE/Regional V é de avanços e 

retrocessos, em momentos de grande mobilização e de refluxo, pois o sindicato faz parte do 

projeto de conscientização da classe funcional face às mudanças socioeconômicas nacionais. 

 

3.4   Lideranças do SEPE em Campo Grande x Política Local 

Numa segunda etapa de entrevistas, numa perspectiva dialógica, foi possível 

divisar o processo de formação do SEPE/Regional V com relação à política local; para tanto, 

além de realizar novas entrevistas com as antigas lideranças sindicais, também foram feitas 

entrevistas com Alcir Pimenta e Artur Miécimo da Silva, proeminentes políticos dessa região. 

No tocante ao governo Estadual na época da criação do SEPE/Regional V, 

reforçando o que já relatado na seção 1.3, tanto a entrevista de Vera Lúcia quanto a de Joacy, 

revelam a ação autoritária do Governo Chagas Freitas frente ao  sindicato: 

  

No governo Chagas Freitas, é que foi o grande movimento, não é? E naquela 
época, o presidente do SEPE, que vinha de toda essa organização dessa 
categoria, era o Godofredo Pinto, que hoje é prefeito de Niterói, e na época, 
professor da rede, e que, a partir daí, foi construindo sua vida política. Eu 
participei de movimentos, em 79, quando o Chagas Freitas colocava – é 
época de ditadura, óbvio – colocava batalhões de choque na rua para impedir 
o movimento do trabalhador. E nós corríamos muito da polícia de Chagas 
Freitas. O  que, infelizmente, não ficou só na política do Chagas Freitas, mas 
outros governos colocaram batalhões de choque também. (V.L.F.S., 
27/03/2006) 

 

O "seu" Chagas Freitas realmente é um elemento oriundo do processo 
ditatorial, ainda dentro do processo ditatorial. E os políticos daqui, ele teve 
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interferência porque era ligado aos militares, não é? E os políticos da época 
eram o professor Alcir Pimenta, deputado federal, e o irmão do Miécimo da 
Silva... O nome dele... . Mas vou lembrar o nome*. O irmão do Miécimo 
tinha interferência também, através do Chagas Freitas. E quem introduziu o 
sr. Chagas Freitas na política foi o Miécimo da Silva. Ele é que introduziu o 
Chagas Freitas no processo político. E ele tinha uma interferência aqui na 
Zona Oeste. Primeiramente, o Miécimo da Silva, que era chamado "o 
vereador da bica d'água". (J.S., 21/03/2006) 

 

O irmão do vereador e ex-deputado Miécimo, que Joacy não lembrava o 

nome no inicio da entrevista, era *Daniel Silva, Deputado Federal que realizou e deu 

continuidade a inúmeras obras iniciadas por seu irmão Miécimo da Silva, em Campo Grande 

(conforme enfoque na seção 2.3). 

Nesse contexto, com ressalte à importância política de Miécimo da Silva, 

ficou conhecido em Campo Grande como “vereador da bica” e por introduzir Chagas Freitas 

na  carreira política: 

 
É, ele era "o vereador da bica d'água". Como hoje tem aí esses polít icos... 
têm esse assistencialismo, ele tinha, como princípio, colocar em quase todo o 
bairro duas, três bicas d'água, porque não tinha o fornecimento da água 
normal da companhia do Distrito Federal. Ainda era Distrito Federal. 
Também é uma trajetória política desse tempo, não é? Caldeira de Alvarenga 
também era um político da época, também com interferência, não muito no 
período dos militares mas tinha aquela política de clientelismo ainda. (Joacy 
Santos, 21/03/2006) 

 
É, mas, geograficamente, era a Zona Rural do Rio de Janeiro. Aí, alguns 
diziam que era o sertão do Rio Janeiro, o sertão rural do Rio de Janeiro. Mas 
eu conheci o Miécimo inaugurando muitas bicas d'água e fazendo asfalto em 
ruas. E até era muito interessante, o meu pai era envolvido em política, e não 
era da mesma linha política, e às vezes eu ouvia nas reuniões políticas que 
eram feitas em comunidades em que o meu pai ia, denunciando asfalto que 
saiu a verba e que não tinha feito asfalto, e ia reclamar com o Miécimo e ele 
dizia: "Mas eu mandei fazer." Quer dizer, ele era aquele político que atendia 
as necessidades da população naquela época. (Vera Lúcia de Freitas Silva, 
27/03/2006) 

 
Respectivamente à introdução de Chagas Freitas no rol da política, é 

bastante esclarecedor o discurso de Artur Miécimo da Silva:   

 
O Chagas Freitas, inclusive, na época era só jornalista. A idéia do meu pai... 
O meu pai teve a idéia de lançar o Chagas candidato a deputado federal 
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porque o Chagas era um jornalista amigo dele e dono de um jornal, que era o 
jornal O Dia. Então, o meu pai se juntou com o Mourão Filho, que foi 
prefeito do Rio, e combinou: "Mourão, vamos..." O Mourão também foi 
vereador, foi deputado. Aí ele disse: "Mourão, vamos lançar o Chagas." Aí 
saiu o Chagas Freitas candidato a deputado federal, com o Mourão Filho de 
Marechal para baixo e Miécimo da Silva de Marechal para cima. 
(21/03/2006) 

 
 Retomando a questão da política local e o clientelismo em Campo 

Grande, as entrevistas de Joacy e Vera Lúcia revelam o poder desses políticos e das famílias 

tradicionais não só no aspecto político e econômico, mas também como fator interveniente 

nas questões educacionais dessa região:  

  
No Distrito Federal, havia concurso para diretores. Quem era habilitado 
eram os professores. E era vitalício, não tinha prazo determinado (...) Então, 
tinha, mas isso já veio do Distrito Federal, e deu continuidade. Havia poucas 
escolas. No governo da ditadura, com o sr. Carlos Lacerda, foi aonde 
começou a derrocada do professorado. Porque a professora primária, dentro 
da estrutura do servidor público, na época, federal, ela tinha qualificação em 
Letras. (...) Tinha, na época, proventos iguais ao coronel das Forças 
Armadas. A administração Carlos Lacerda começou a dilapidar com o 
professorado. Então, começou a derrocada da categoria. O problema depois 
surgiu à indicação das direções pelos políticos locais, fazer indicações, o que 
agora (...) As direções eram nomeadas e indicadas por políticos da área, e 
uma das práticas do sr. Alcir Pimenta era essa, não é? (J.S., 21/03/2006) 
 
É, o Daniel, que chegou a ser deputado federal, teve uma ação na política 
aqui da região, inclusive indicando diretores de escola. Por exemplo, na 
época, a grande escola Sara Kubitschek teve o diretor indicado pelo Daniel, 
que hoje está fora da política. ". (V.L.F.S., 27/03/2006) 

 

Ao ser entrevistado, Alcir Pimenta assim justificou a questão sobre a 

indicação de diretores para as escolas públicas da Zona Oeste: 

 
Não é porque um médico foi o meu cabo eleitoral que eu achava que ele 
podia ser o diretor do Hospital Rocha Faria ou de qua lquer outra unidade de 
saúde. De maneira que eu acho que... Até admito que um político faça uma 
indicação, mas desde que concilie a condição técnica do indicado com a 
condição de cabo eleitoral. Indicar um cidadão só porque ajudou na 
campanha é um critério contrário ao povo, porque o cidadão não vai saber 
exercer, e acaba sendo até prejudicial ao político, não ?  
O professor, por exemplo, que fosse ligado a um político, o político achava 
que aquele professor era importante para a campanha dele, levava ao 
governador o nome daquele professor para ser nomeado. (...) A indicação era 
feita por essa forma, não é? Aliás, você sabe que, durante os meus doze anos 
de mandato, eu nunca indiquei... nunca exonerei ninguém de qualquer 
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função para nomear um candidato meu. Nomeei algumas pessoas em vagas 
decorrentes de exoneração. O sujeito foi exonerado lá por qualquer outro 
motivo, por... por qualquer que fosse o motivo, então, o governador: "Você 
não quer nomear aqui um diretor?" Aí eu nomeava. Eu nomeei, aqui em 
Campo Grande, o diretor do DEC na época, mas também indiquei um 
professor altamente qualificado, que você conheceu, o professor Gilberto 
Melo da Silva, professor de... (31/03/2006) 

 

Ainda no decorrer da entrevista, Alcir Pimenta relatou algumas de suas 

divergências com o SEPE/Regional, por ser filiado a um partido de oposição ao SEPE e, 

também, por tentar criar a Ordem dos Professores do Brasil, segundo ele uma entidade nos 

moldes da Ordem dos Advogados, projeto fortemente combatido pelo sindicato: 

 
Exatamente. Para defender a classe contra o exercício ilegal da profissão. 
Porque você sabe que hoje, até por falta de formação, do tipo de professor, 
em muitos estados, médicos dão aula de Ciências, advogados dão aula de 
Língua Portuguesa, engenheiros dão aula de Matemática, e isso prejudica o 
campo que deveria ser exclusivo do magistério (...) Então, eu tentei criar 
essa Ordem dos Professores, que foi um projeto que recebeu muitas 
manifestações a favor, inclusive de entidades ligadas à educação etc., etc., 
mas que não agradou ao SEPE. E não agradou por uma única razão, Rita, é 
que o SEPE ficou achando que a criação da Ordem dos Advogados ia 
obscurecer a atuação do sindicato. O que é uma demonstração até de 
ignorância das atribuições de um e outro. Porque as atribuições do sindicato 
são uma e as da Ordem dos Professores seriam outras completamente 
diferentes, não é? Mas então eles ficaram... O Sindicato dos Professores, de 
um modo geral, se mobilizou no Brasil inteiro para derrotar. Então, o projeto 
que foi aprovado na Câmara por unanimidade com o apoio do MDB e da 
Arena, que eram os partidos de então(...). Mas aí, em face disso, o projeto foi 
engavetado no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara. (31/03/2006) 

 

Sobre tal questão, Joacy Santos aponta os motivos da rejeição à proposta de Alcir 

Pimenta para a criação da Ordem do Professores do Brasil: 

Inclusive, eu tenho essa lembrança na minha mente como se fosse hoje, na 
época da greve de 79, a grande greve... A primeira greve do magistério 
acontece em 79, ainda dentro do processo ditatorial, não é? Porque a anistia 
é de 79, mas lá na frente. O sr. Alcir Pimenta veio nos oferecer os préstimos 
dele, que fosse organizado um sindicato e uma associação local. Eu disse: 
"Isso não existe. Essa proposta não existe. Nós somos uma entidade a nível 
estadual. A nossa proposta é essa, e não fragmentar..." (J.S., 21/03/2006) 

Quanto ao clientelismo local, conforme análise na seção 2.3, nas entrevistas 

foram destacadas algumas famílias, cuja ascendência política manteve sua tradição durante 
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várias décadas em Campo Grande:  

 
É, a família Alvarenga foi a família que por muitos anos dirigiu o Sarah 
(Instituto Sarah Kubitschek). E tinha muitos professores Alvarenga no Sarah. 
Quer dizer, tinha, vamos dizer assim (...) Tinha uma representação política 
muito grande. Haja visto a gente ter nomes de ruas. Então, eram as famílias. 
E em Santa Cruz era a família Cesário de Melo, que era a família política. 
Depois tivemos outros políticos da região, mas eram nomes, e que 
formavam, vamos dizer assim, currais eleitorais nessa região. E, interessante, 
depois do final da ditadura, com a reconstrução democrática, a gente 
caminhou para terminar com os currais, ou diminui-los, e hoje a gente tem a 
sensação de retrocesso . (V.L.F.S., 27/03/2006) 
 
É, Caldeira de Alvarenga. Ivo da Silva também foi vereador, também tinha a 
mesma trajetória política. Em Santa Cruz, o Pedro Ferreira, que morreu, não 
é? Morreu, em Campo Grande, no palanque, fazendo um discurso (...) Então, 
a política da Zona Oeste sempre foi pautada nesse clientelismo. E hoje está 
pior ainda, dentro da minha avaliação, porque está o coronelismo, coronéis 
da política. Está o tal coronel (...) aí que interfere na educação como se fosse 
feudo dele, não é? (J.S., 21/03/2006) 
 

Nesta análise sobre o SEPE/Regional V e a política clientelista local, é dado 

a perceber certa semelhança na fala das lideranças, no que se refere à discussão sobre os 

políticos da região ligados à conjuntura política da “máquina chaguista”, com ressalte, dentre 

outros, a Alcir Pimenta, Miécimo da Silva, Daniel Silva, os Caldeira de Alvarenga e os 

Cesário de Melo; alguns destes, apoiados pelo governo de Chagas Freitas, proporcionaram 

mudanças sociais, políticas, econômicas e educacionais à região de Campo Grande. 

Cabe assinalar que a relação do SEPE/Regional V com os políticos locais 

foi construída durante o mandato do Deputado Federal Alcir Pimenta, visto o mandato de 

Miécimo da Silva ter sido anterior à criação desse sindicato na região. 

Apesar da atuação de Alcir Pimenta como Chefe do Ensino Supletivo, em 

apoio à construção de 25 escolas entre Santíssimo e Santa  Cruz e da sua influência política 

junto ao magistério, recebeu fortes críticas dos membros formadores do SEPE em Campo 

Grande, relativas à pretensa criação da Ordem dos Professores do Brasil, vetada pelo SEPE.  

Em contrapartida, defende-se Alcir Pimenta durante a entrevista, apontando 

as benesses da criação da Ordem dos Professores do Brasil, ao tempo em que questiona a 
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oposição do SEPE a esse projeto, bem como ao seu partido político; segundo ele, apesar do 

sindicato defender o magistério com certo ardor, deixou-se impregnar por problemas 

políticos. , elementos do partido contrário, como era no seu caso, ainda que ardoroso defensor 

do magistério era marginalizado. 

De outro lado, os membros do SEPE destacam que a atuação de Alcir 

Pimenta junto ao magistério foi mais significativa no período em que era chefe do 

Departamento do Ensino Supletivo; a esse respeito, expressa Joacy que, “quando houve essa 

primeira tentativa do professor Alcir Pimenta politicamente interferir no nosso processo, nós 

impedimos. Então, ele não teve nenhuma participação na organização da entidade aqui na 

Zona Oeste”; finaliza dizendo que Campo Grande, praticamente a Zona Oeste, teve o 

privilégio de ter dois representantes em Brasília, Daniel Silva e Alcir Pimenta, e que, 

atualmente, não há nenhum representante dessa região lá no Planalto.  

 
3.5 Fotos dos Políticos Locais Entrevistados 
 
 

 
 
 
 
 

1. Ex-deputado Federal, Professor Alcir Pimenta 
Fonte: 

http://www.nacilia.com.br/fotos/displayimagem.php?pos=
-124 
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3.6  Elites Sindicais: Atuações Junto ao SEPE/Regional V e o “Batismo de Fogo” 

 

Nas entrevistas com as elites sindicais foi levantada a questão do “batismo 

de fogo”, isto é, o evento mais marcante politicamente como integrante do SEPE, em geral 

ligado a movimentos grevistas e respectivas repressão governamental frente às reivindicações 

da categoria; nessa conjuntura, os mais antigos militantes do SEPE apontaram como seu 

“batismo de fogo” também o movimento de 1964, e os mais recentes, as greves realizadas no 

governo Moreira Franco e de Marcelo Alencar. 

A identidade coletiva da formação do SEPE não importa a geração o que 

estar presente é o conteúdo da resistência contra a opressão, que é uma característica de um 

sindicato forjado no contexto do “Novo Sindicalismo”: 

Ah, em plena ditadura militar. Chagas Freitas, em 79. Aí, eu saio de casa e a 
minha mãe diz assim: "Vera, não segure nenhuma faixa. Não segure nada. 
Você vai porque não adianta dizer que é perigoso porque o seu pai diz que 
não é perigoso. E você quer ir, e você é adulta, você vai. Você não segura 
(...) aquela grade furadinha, entrelaçada. Godofredo... A secretaria fechou 
porque era muita gente. Era muita gente na porta da secretaria, conseguiu um 
movimento grande. Aí a secretaria fechou. Godofredo dependurou-se, e 
dando palavras de ordem. E quando ele está lá dependurado, a gente... e eu, 

2. Administrador Regional da XVIII Região 
Administrativa, Arthur Miécimo da Silva. 

Fonte: Livro Emoções Básicas, 2005. 
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já com faixa na mão, e veio o batalhão de choque. Gente, eu parei embaixo 
do balcão – porque todo mundo tinha que correr (...) É foi"batismo de fogo". 
Apesar de que na Feuc eu fiquei fechada na sala do diretório acadêmico. 
Eles me deram uma pasta e disseram assim: "Vamos fechar por fora. Você 
só pode abrir quando a gente falar – eu não me lembro a frase – porque 
ninguém pode estar dentro do diretório acadêmico. Nós vamos te trancar." 
Por quê? Porque eu era diretora mas eu não sabia do movimento na época. 
Quer dizer, talvez tenha sido mais perigoso, porque foi na década de 60(...) 
Ali, em 69. Muito mais perigoso do que o outro porque o outro eu podia 
correr (...) Eu não tinha consciência política em 69, eu era levada pelo grupo. 
E em 79, já com o início, sabendo os riscos, sabendo o que era tudo. E aí 
integrei no SEPE. E o grande problema de 79 é que, historicamente, eu não 
fui grevista. Historicamente eu não fui grevista porque em 79 o pessoal não 
assinou ponto. Foi tirado a não assinatura de ponto, só que nós tínhamos dois 
colegas que já tinham sido torturados... (V.L.F.S., 04/01/2005) 
 
Comecei participar em diretório acadêmico, primeiro eu fui trabalhar na 
associação de cabos e soldados da polícia militar do Estado da Guanabara. 
Eu não tinha como trabalhar ,não tinha o certificado de reservista, e um 
colega me arranjou esse galho, para eu pode até pagar o pré- vestibular. E aí 
eu comecei a me envolver também porque era uma associação política e 
depois no movimento dentro da faculdade, em 64 também. Foi aquele 
movimento louco poderíamos ter mudado esse país e não conseguimos, em 
vários termos principalmente dentro  meu partido (...) Por divergência em 62 
racha o partido, por divergência do  próprio Prestes e surge o PC do B –
Partido Comunista do Brasil. Tem toda uma trajetória política aí , a gente 
jovem, acredita na realidade que ver  pela frente e vai a luta (...) Sim, 
participei do movimento grevista dos professores em 79 e também participei 
de greve dos estudantes (...) Aqui em 64, diretório acadêmico, no momento 
do Golpe, e aquele contra o Golpe, nos tínhamos nossas reuniões, coisa 
assim meia louca, saímos  daqui para outros Estados uma serie de situações 
difíceis (...) Nós tínhamos uma série..., nós tínhamos carteirinha da faculdade 
com uma nome real e outra com nome falso não andava com documento 
nenhum de estudante porque  era muito perigoso, participei de muitas 
passeata, movimentos, até aquela campanha Ouro pelo Brasil, (...)  Ouro 
pára salvar o Brasil e até hoje esta salvando, foi Serra Pelada embora, foi 
tudo embora, Serrado Navio desaparece e só tem lá o buraco, nossas 
riquezas foi se esvaindo pelo Brasil a fora. (J.S., 21/03/2006) 
 
Ai, menina, foram tantos! A gente levou tantas carreiras! Na época do 
Moreira que ficou muito marcado, não é? (...) No Moreira, agora também, 
mais recente, no tempo da Benedita, que a gente tomou o palácio lá, não é? 
Ih, mas foi muita coisa! Parece coisa de louco, não é? A gente já invadiu 
também, se apossou lá da prefeitura, do prédio da prefeitura. Lá também foi 
bem marcante (...) Eu sei que era muito assim, era legal nesse sentido, que o 
pessoal estava mais unido, com mais garra, sabe? Hoje em dia, a gente fica 
às vezes comparando com aquela época... Ontem mesmo, nós fomos para a 
cidade com uma van e não conseguiu lotar a van. Enquanto que naquela 
época, de 79, na década de 80(...) às vezes iam oito ônibus, todos cheios, 
todos lotados. (D.M.C.,17/03/2005) 
 
Uma que eu não posso esquecer, o batismo de fogo, assim, que eu já tinha 
mais consciência do que era aquele movimento onde eu estava, foi na greve 
do Moreira Franco. As bombas do Moreira, que alguns companheiros saíram 
feridos (...) Não, bombas mesmo, da policia. Aquele corre-corre. Tinha uma 
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passeata no Palácio Guanabara, aí o Moreira Franco botou a polícia. Alguns 
companheiros foram parar no Instituto Médico Legal. (E.J.F., 22/03/2005) 
 
Ah, em 88. Em 88, que foi o primeiro. Eu tinha seis meses de prefeitura, a 
greve começou em setembro e terminou em fevereiro do ano seguinte. 
Foram seis meses de greve. Ou seja, em um ano de trabalho eu tinha seis 
meses de trabalho e seis de greve, não é? Sendo que em setembro, outubro, 
novembro e dezembro praticamente todos estavam em greve porque era uma 
greve consentida, o prefeito dizia que a gente tinha razão, que ele não tinha 
como resolver. Quando chegou em janeiro, o Marcello Alencar entrou 
jogando duro e decretando que a gente estava em férias, e a gente dizia que 
estava em greve, e, quando chegou em fevereiro, ele começou a dar falta em 
todo mundo. E eu era novo... Apesar disso, muita gente voltou, começou a 
furar a greve, eu me mantive em greve até o final e tive 30 dias de falta, o 
que muitos diziam assim: "Você vai perder seu emprego! Nossa, você é 
novo, você não tem nem um ano!" Pois eu fiquei e não aconteceu 
nada.(C.M.A., 29/03/2005) 

 

Cabe ressaltar também as atuações do SEPE junto aos seus filiados, pela 

necessidade de levar a categoria a lutar por seus direitos, a se organizar com o objetivo de 

angariar uma série de benefícios, bem como apontar a questão da precarização da educação e 

a relevância do SEPE nesse contexto, conforme demonstrado nas entrevistas a seguir:  

 

O SEPE não é um sindicato que trabalhe apenas com o processo jur ídico, ele 
trabalha com o processo jurídico, com o processo político, é um sindicato 
combativo, é um sindicato que trabalha com a categoria, que as deliberações 
são de assembléia, então você precisa de representatividade para que as lutas 
específicas sejam levadas. Então, o que acontece? A gente consegue levar – 
e foi do processo de unificação lá na década de 90 – a gente consegue 
trabalhar com os funcionários, que a cada dia vem crescendo, o que foi uma 
dificuldade (...) O SEPE hoje, o mais importante é trazer novamente a 
categoria para a luta mesmo, fazer com  que a categoria perceba que não 
podemos perder direitos históricos e direitos futuros – porque a sociedade é 
mutante. Então, que a categoria não deixe de participar do sindicato, que 
fortaleça o sindicato, que não deixe que as reformas sindicais fiquem só com 
o SEPE, que seja uma luta... que vejam no SEPE o defensor desta categoria, 
seja ele diretor de escola, professor ou funcionário, regente ou não regente. 
Que acredite. Eu acho que a luta de 2005 é buscar que a categoria acredite na 
sua potencialidade política de vencer qualquer governo e qualquer artimanha 
do Legislativo e do Executivo. (V.L.F.S., 04/01/2005) 

Em 78 já começa o movimento em todo mundo houve um movimento 
mundia l e o Brasil não poderia ficar de fora. Eclodiram a greves as 
reivindicações, no processo ditatorial, o processo ditatorial  já estava 
começando a dar os seus últimos suspiros. E a importância eu acho hoje a 
organização da categoria tem uma série de beneficia, plano de saúde, a 
questão dos aposentados. (J.S., 11/01/2005) 
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É, eles estão sempre fazendo pesquisas, não é? Está sempre divulgando os 
resultados nas assembléias – porque a assembléia é o fórum máximo do 
SEPE, do sindicato. Então, eles sempre divulgam essa questão, da falta de 
professores. Porque os governos tentam maquiar isso aí, você sabe, não é? 
(D.M.C.,17/03/2005) 

A nossa tarefa, enquanto sindicato, é lutar por piso. Então, o SEPE está 
botando outra campanha na mídia, outdoor. Porque a categoria que vai em 
assembléia exige que o sindicato... O sindicato atende à categoria. O que a 
categoria decide em assembléia é votado e o sindicato encaminha. Então, 
está sendo encaminhada agora uma nova campanha salarial. Porque a gente 
não desiste, o sindicato não pode desistir de lutar por piso porque 
gratificação não se leva na aposentadoria. E essa gratificação é institucional, 
é da instituição, quando você aposenta você perde. ? (E.J.F., 22/03/2005) 

O SEPE tem feito muitas denúncias, o SEPE tem feito alguns materiais mas 
eu acho que ainda... Eu, por exemplo, tenho uma visão mais crítica, não é? 
Eu acho que o SEPE precisa mudar a sua atuação, que tem junto à categoria, 
procurando chamar a categoria para discutir algumas questões que o SEPE 
acaba não discutindo ou não priorizando e que seria uma maneira de você 
priorizar. Em 88, era uma época que você pegava o restinho da década de 80 
e, na verdade, mobilizar era mais fácil. Havia todo um clima favorável à 
mobilização, não é? Na década de 90, com o avanço das idé ias neoliberais, a 
flexibilização do trabalho avançando em vários países e no Brasil também, o 
sindicalismo foi se tornando mais difícil, não é? As punições, as ameaças. E 
a situação do trabalhador foi ficando pior. Vocês vejam, em 86, uma amiga 
minha, que já era do SEPE, ela conseguiu ficar três meses em greve com o 
salário cortado e ela não voltou por causa disso. Hoje em dia, quem é que 
consegue ficar três meses com o salário cortado? é? (...) O SEPE precisa 
estar encontrando novas maneiras. Precisa se renovar, precisa renovar suas 
práticas, precisa ser mais transparente. Eu acho que alguma parte o SEPE até 
tem tentado fazer. Precisa chamar as pessoas para discutirem a sua profissão, 
a questão pedagógica, que é importante. O SEPE, como sindicato de 
educadores, ele tem que estar voltado para isso também, estar chamando as 
pessoas para estarem se organizando profissionalmente e não apenas para a 
discussão sindical, que é importante, o salarial, mas ela tem que ser feita 
junto com outras discussões. Eu acho que seria uma maneira do SEPE estar 
tentando buscar novas formas de comunicação e atuação.  (C.M.A., 
29/03/2005) 

Porque a gente sabe que faltam professores eu acho que na maioria das 
escolas, não é? Se tiver uma escola que todos os alunos tenham aula 
normalmente todos os dias, essa escola pode-se dizer que é um paraíso, 
porque a maioria sempre tem falta de professor. E o sindicato trata isso 
assim: denunciando sempre, não é? (D.C.,17/03/2005) 

 
 

As entrevistas também apontam as iniciativas do SEPE junto aos seus 

filiados, tais como as divulgações dos boletins, sua participação junto ao Fórum Social e 

realização dos cursos de capacitação dos profissionais de educação: 

 



 81 

É, mandando os boletins. Os filiados sempre recebem informes sobre a 
situação no estado do Rio de Janeiro, na rede estadual. As mazelas também, 
na rede municipal, são denunciadas. Porque às vezes há esse 
questionamento, de que o SEPE dá mais atenção a um do que a outro. Não, o 
sindicato é de todas as redes, não é? (D.M.C., 17/03/2005) 

 
Nos fóruns de educação também, que o SEPE vem participando. E aí, eu 
digo assim, principalmente eu acho que essa é uma iniciativa da Regional V 
e de algumas outras regionais. No SEPE Central isso aconteceu mas ainda 
tem muita... é mais problemático porque lá são mais grupos, são mais 
correntes de pensamento e é mais difícil. Aqui na Regional a gente tem 
conseguido até agora, e eu espero que continue, ter uma continuidade, apesar 
das... que existem diferenças entre os grupos, as chapas que se candidataram 
à Regional, mas a gente tem conseguido manter esse trabalho coletivo, no 
sentido de estar tentando chamar o pessoal aqui dessa área para estar 
participando. É dif ícil, a gente encontra muitas dificuldades ainda, pelas 
dificuldades que nós (...) Então, eu acho que essa participação é interessante. 
O SEPE sempre está buscando essas situações e outras também: a questão da 
formação profissional está investindo na discussão por área de atuação, eu 
acho que é importante. Eu participei há alguns anos atrás de uma iniciativa 
que era do... coletivo de História,   (C.M.A., 29/03/2005) 

 

Em suma, pode ser percebido que, para os entrevistados, batismo de fogo 

corresponde às greves ocorridas nos governos de Chagas Freitas, Moreira Franco e Marcelo 

Alencar, além das repressões sofridas pelos  militantes sindicais no contexto da ditadura 

militar.  

Sobre a relevância do SEPE para os profissionais de educação, as entrevistas 

apontaram sua atuação não só nas questões salariais, greves, passeatas, conscientização 

política, capacitação profissional da classe através de cursos, como também  na partic ipação 

dos filiados em congressos e no Fórum Social.  



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A conclusão deste estudo deve ser entendida como uma síntese geral da 

pesquisa; objetiva servir de incentivo para outras abordagens sobre o tema Formação do 

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE), em Campo Grande, na medida que 

a busca por maiores informações teve pouco retorno prático, pois foram encontrados raros 

fragmentos documentados sobre a sua produção científica. 

O trabalho iniciou relatando a emergência do chamado Novo Sind icalismo 

diante da crise do regime militar, que ensejou os demais movimentos grevistas, a começar 

pela greve dos metalúrgicos no ABC paulista, atingido categorias diversas, como a dos 

professores do Estado do Rio de Janeiro.   

Nesse contexto, foi traçado um paralelo entre as características do Novo 

Sindicalismo e do Velho Sindicalismo, segundo a visualização de alguns principais autores, 

sendo posto sob análise o momento histórico em que o Novo Sindicalismo atingiu o máximo 

em importância, na década de 80, assim como seu período de crise, na década de 90. 

Uma das hipóteses colocada em questão e confirmada através do andamento 

da pesquisa é que, por sua concepção, o SEPE pode ser enquadrado no Novo Sindicalismo, 

justamente por ter surgido no bojo do movimento grevista de 1979, reivindicando questões 

ainda não discutidas pelos sindicatos oficiais da educação; apesar disso, mantém certas 

estruturas do Velho Sindicalismo como, por exemplo, o imposto sindical, elemento mais forte 

do atrelamento do sindicato ao Estado.  

As mudanças econômicas ocorridas a partir da década de 90, levaram o 
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movimento sindical brasileiro à reorientação de suas práticas e estratégias; o SEPE, em 

particular, reorientou-se através delas. 

É sempre relevante destacar as greves dos profissionais de educação no 

período de 79 ao final da década de 80, de maior mobilização grevista da categoria, pois a 

última grande greve dos profissionais foi em 1988. 

Quanto à dinâmica sócio-espacial de Campo Grande, com relação à 

formação do SEPE nessa região, foram enfocados aspectos territoriais, urbanos, sociais e 

econômicos, dentro do projeto de ampliação dos estabelecimentos educacionais na região, o 

que permitiu identificar as condições espaciais, políticas e histórias que contribuíram – e 

ainda contribuem – para a realização das práticas sindicais. Trata-se da relação tempo-espaço, 

tão fundamental para a compreensão das especificidades das trajetórias pessoais e coletivas 

dos agentes e dos movimentos sociais.  

Por fim, foram enfocadas as ações dos governos estaduais, sobretudo do 

governo de Chagas Freitas, cujas articulações aos interesses locais, dando contornos e 

conteúdos às características histórico-políticas regionais, deram ênfase à “máquina chaguista” 

na Zona Oeste. 

Com base nas entrevistas com antigos militantes do SEPE/Regional V, 

membro da Igreja católica e políticos locais, foram revelados importantes ocorrências que, em 

grande parte, não foram registrados em nenhum documento ou  livro; por exemplo: o apoio 

dado pela Igreja Católica, de extrema importância no momento de construção da entidade na 

região; a participação amistosa da sede do SINPRO de Campo Grande, contribuindo 

decisivamente para consolidar a Regional V, fato não ocorrido da mesma forma no 

SEPE/Central.  

É imperioso destacar que com as entrevistas foi possível reforçar alguns 

pontos mais complexos, como a presença da “máquina chaguista” na Zona Oeste e respectiva 
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interferência nos setores educacionais; as greves que, no discurso dos entrevistados,  

assomaram com grande vivacidade, trazendo à baila aquele momento considerado como 

“batismo de fogo”.  

É fato notório que o uso da história oral, mediante instrumento de entrevista, 

foi essencial para a realização desta dissertação de mestrado, por dar maior respaldo técnico e 

científico aos aspectos relevantes para o desenvolvimento do estudo. 
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Anexo 1  

 

ENTREVISTAS COM OS ANTIGOS DIRETORES DO SEPE  (Modelo) 

 

1- Dados pessoais 

1- Nome: 

2- Idade: 

3- Naturalidade: 

4- Endereço: 

5- É morador de Campo Grande ou de outro bairro da Zona Oeste?Desde quando? 

6- Quem eram seus pais ? O que faziam?Onde moravam? 

2-Formação Escolar e socialização política 

1- Onde você estudou? (fundamental, médio e superior (por que escolheu tal carreira.) 

2-Participou de alguma ação política estudantil? 

3- Já participou  da formação de alguma associação de moradores? 

4- Você é filiado a algum partido político? Qual? 

5- Porque você escolheu tal partido político?  

6- Já participou de alguma organização de esquerda? 

7- O que despertou para ingressar na política/ sindical?(Com foi parar na política sindical. Se 
ao longo da história que contar, ele mencionar política estudantil, associação de moradores 
etc. e melhor porque não será uma pergunta provocadora) 

 3-Atuação junto ao SEPE 

1- Quando ingressou no SEPE?  

2-O que levou a ingressar no SEPE, sofreu alguma influências? 

3-Quando e como foi o seu “batismo de fogo” (participação no 1º  movimento grevista) 

4-Você participou da greve dos 25mil professores?  

5-Qual foi a greve mais marcante para você? E porque foi importante? 

6- No início de sua fundação o SEPE teve quantos filiados? 

7-Como era feita divulgação do SEPE junto aos profissionais de educação? 

8- Qual o número de filiados hoje?Aproximadamente 

9-Quais as filiações do SEPE com outros movimentos de confederações do Estado do Rio de 
Janeiro? 

10-Quais as filiações do SEPE com outras organizações sindicais nacionais? 

11-Do seu ponto de vista, como deve ser atuação do SEPE?  

(Como SEPE tem tratado a questão da precarização dos profissionais de educação do Estado 
do Rio de Janeiro?) 
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12- Quais são as iniciativas do SEPE junto aos seus filiados? 

13- Quantas regionais possuem o SEPE e onde estão localizadas? 

14-Quais as relações das regionais do SEPE com o SEPE central?  

15- Ao longo da história da instituição como têm sido as estratégias de organização internas e 
externas (mobilização)? 

16-Quais foram conjunturas política mais conflituosas para o SEPE? Justifique 

17-Como você ver atuação do SEPE hoje? O que você destacaria de mais importante? 

4- Regional V – SEPE –Campo Grande 

1- Como se formou a Regional V?  

2- Quem era os seus primeiros lideres (organizadores)? 

3-Qual a participação da Regional V nas reuniões? 

4- Qual a participação da Regional V nas greves? 

5-Qual a relação da regional V com o SEPE central?  

5- Entrevista sobre a política local com antigos diretores do SEPE (Vera Freitas e Joacy 
Santos) 
 
1- A “maquina chaguista” atuou fortemente na política da Zona Oeste e o clientelismo local 
tornou-se ainda mais poderoso; com o SEPE agiu diante dessa política local?Havia aliança ou 
conflito? Esses políticos protegiam, defendiam ou perseguiam o Sindicato? 
 
2- Como foi a atuação do SEPE diante da política local formada em grande parte por políticos 
ligados ao magistério? 
 
3- Como era a eleição para direção e seleção de professores? Era indicação ou concurso? Pas-
sava pelos políticos locais? 
 
4- Os governantes locais interferiam diretamente nas nomeações de diretores/ como isso era 
feito? 
 
5- Quando houve a profissionalização de professores na Zona oeste (o surgimento de escolas 
que visavam a formação de professores tanto a nível fundamental,  como superior)? O depu-
tado Miécimo teve  alguma participação? 
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Anexo 2 
  
 

ENTREVISTAS COM OS POLÍTICOS LOCAIS (Modelo) 
 
 
1. Artur Miécimo da Silva (Administrador Regional da XVIII Região Administrativa) 

 

1-Poderia  fazer um breve relato da trajetória profissional e política do seu pai? 

 

2-Qual a importância do seu pai,  o Deputado Miécimo da Silva, para  o desenvolvimento da 
Zona Oeste? 

 

3-Com relação ao desenvolvimento projetos de educação na Zona Oeste, principalmente em 
Campo Grande, qual a atuação  do Deputado Miécimo da Silva no Instituto de Educação  Sara 
Kubistschek, Centro Escolar Miécimo  da Silva e Faculdade de Filosofia de Campo Grande? 

 

4-Ele teve a frente de alguma direção de escola, como Sara e outras da região? 

 

5-Como era a eleição para direção e seleção de professores? Era indicação ou concurso? Pas-
sava pelos políticos locais? 

 

6-Os governantes locais interferiam diretamente nas nomeações de diretores/ como isso era 
feito? 

 

7-Quando houve a profissionalização de professores na Zona oeste? O deputado Miécimo 
teve alguma participação?  

 

8- Os professores eram eleitores importantes? A base política do Miécimo era o professorado? 

 

9 Qual a relação existente entre Miécimo da Silva e a política local ?Ele enfrentou oposições 
na Zona oeste durante seu mandato? 

 

10-Houve algum confronto entre Sindicato dos profissionais de educação do Estado do Rio de 
Janeiro –SEPE/Regional V  e a política local na zona oeste durante o período  em que o Depu-
tado Miécimo exerceu sua influência política na região do?  

 

11- Artur ,você como administrador Regional da XVIII Região Administrativa. Qual o setor 
que mais desenvolveu na Zona Oeste? E como observa  crescimento do número de escolas  
em Campo Grande a partir de 79 até a década de 90? 
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 2. Alcir Pimenta (Ex deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro) 

 

1-Poderia  fazer um breve relato de sua trajetória profissional e política ? 

 

2-Tendo como base política em Campo Grande elegeu-se no pleito de novembro de 1970 de-
putado federal pelo então estado da Guanabara Em 1974 reelegeu-se, pelo Estado do Rio de 
Janeiro com deputado federal, defensor das causa trabalhistas e do magistério público, com o 
senhor ver a atuação do SEPE durante o governo de Chagas Freitas? E de forma Geral? 

 

3- Qual a sua opinião a respeito do grande desenvolvimento das escolas públicas em Campo 
Grande? 

 

5-Como era a eleição para direção e seleção de professores? Era indicação ou concurso? Pas-
sava pelos políticos locais? 

 

6-Os governantes locais interferiam diretamente nas nomeações de diretores/ como isso era 
feito? 

 

7-Quando houve a profissionalização de professores na Zona oeste? O senhor e o deputado 
Miécimo teve alguma participação?  

 

8- Os professores eram eleitores importantes? A base política sua era o professorado? 

 

9 Qual a relação existente entre Alcir Pimenta e a política local ?Você enfrentou oposições na 
Zona oeste durante seu mandato? 

 

10-Como era a eleição para direção e seleção de professores? Era indicação ou concurso? 
Passava pelos políticos locais? 

 

11-Os governantes locais interferiam diretamente nas nomeações de diretores/ como isso era 
feito? 

 

12- Com relação as greves do magistério, durante  o governo de Chagas Freitas e também 
após o seu governo como senhor analisa o confronto entre o governo e sindicato  dos profis-
sionais de Educação do Estado Do Rio Janeiro? 
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ANEXO 5 
REPORTAGEM SOBRE A ATUAÇÃO DO PROFESSOR JOACY SANTOS JUNTO 
AO SINPRO 
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Anexo 6 - FOTOS ILUSTRATIVAS DOS MOVIMENTOS GREVISTAS 
 

 
 
 
 
 

 

Aula pública no Palácio da Guanabara-1997.  
Fonte:Arquivo do SEPE 

Manifestação dos alunos no Palácio da Guanabara. 
Fonte: Arquivo do SEPE. 
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Anexo 7- AS ENTREVISTAS (depoimentos) 
 
 

Fundação Getúlio Vargas FGV-CPDOC 
 
Curso:   Mestrado Profissionalizante em Bens Culturais e Projetos Sociais 
Entrevistada:  Vera Lúcia de Freitas Silva 
 
Local e data:  Rio de Janeiro 20, 12.2004 
Entrevistadora: Rita de Cássia da Silva  
Orientador:  Américo Oscar Guichard Freire 
 
Transcrição:  Maria Izabel Cruz Bitar 
Data da transcrição:  04.01.2005 
 
 
1a Entrevista: 12.2004 
 
Rita da Silva – Vera, eu vou precisar dos teus dados pessoais, o nome e também a sua idade, 
se você quiser. 
 
Vera Silva – Vera Lúcia de Freitas Silva. 
 
R.S. – E a sua idade, Vera? 
 
V.S. – Sessenta e um. 
 
R.S. – Vera, você é natural de onde? 
 
V.S. – Eu? Do Rio de Janeiro. Nasci em Santa Cruz. 
 
R.S. – E você reside também em Santa Cruz? 
 
V.S. – Não, eu resido em Campo Grande, na Cesário de Melo, 4.968. 
 
R.S. – E você é moradora de Campo Grande há quanto tempo mais ou menos, desde que 
nasceu? 
 
V.S. – Não, eu vivi a metade da minha vida em Santa Cruz e a outra metade em Campo 
Grande. 
 
R.S. – Ah, então a sua infância foi em Santa Cruz. 
 
V.S. – Foi em Santa Cruz, e tem 30 anos que eu estou em Campo Grande. 
 
R.S. – Trinta anos! Nossa! É toda uma vida praticamente, não é? 
 
V.S. – Trinta e um foi em Santa Cruz e trinta em Campo Grande. Já estou caminhando para 
trinta e um em Campo Grande, não é? 
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R.S. – E quem eram os seus pais? O nome dos seus pais, não é? Eles estão vivos ainda? 
 
V.S. – Não, meus pais são falecidos. Faleceram... Um faleceu e o outro, quando fez um mês, 
na missa de sétimo dia a minha mãe faleceu. 
 
R.S. – E eles faziam o quê? A sua mãe e o seu pai, o que eles faziam? 
 
V.S. – A minha mãe era do lar e o meu pai era topógrafo, trabalhava com o serviço de 
engenharia. 
 
R.S. – Engenharia, não é? E moravam em Santa Cruz? 
 
V.S. – Quando eles faleceram não, moravam em Campo Grande. 
 
R.S. – E o nome da sua mãe? 
 
V.S. – Maria da Conceição de Freitas, e o meu pai, Valdemar Afonso de Freitas. 
 
R.S. – Agora conte um pouquinho sobre a sua formação escolar e a socialização política: 
aonde você estudou, fez o fundamental, o ensino médio e o superior? 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
V.S. – Eu fiz o... O meu é de antigamente, não é? Eu fiz o curso primário na escola pública, 
em Santa Cruz. Na escola pública Professor Coqueiro, em Santa Cruz. O ginásio no Colégio 
Batista, em Campo Grande, e o científico eu comecei na rede particular, no Belizário, não 
gostei da forma tão tradicional do aluno ser tratado e solicitei a meu pai que me trocasse de 
escola e fui para o Barão do Rio Branco. 
 
R.S. – Então, você já tinha uma visão crítica nessa época, não é? Como estudante, mas já 
tinha toda aquela visão... 
 
V.S. – Eu não gostava de ser muito... Eu era calma, tranqüila, mas não gostava de... 
 
R.S. – Mas tinha uma atitude forte, decidida. Isso é muito importante, não é? 
 
V.S. – Pois é. 
 
R.S. – E na época você participou de alguma ação estudantil da escola, grêmio? 
 
V.S. – Ah, eu era ativa. Eu fui do grêmio no Barão... 
 
R.S. – Isso mais ou menos em que ano? 
 
V.S. – Eu tenho que fazer uma conta aqui danada, não é? No normal eu era das comissões de 
formatura... Porque eu fiz dois anos de científico... 
 
R.S. – Ah, é diferente de agora. 
 
V.S. – ...no Barão do Rio Branco, aí desisti, porque eu queria ser professora, e aqueles 
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concursos, antigamente dois, que a gente... Quem morava na Zona Oeste acabava não tendo as 
mesmas condições de oportunidade, não é? Eu passava mas não conseguia classificação no 
Instituto de Educação. Eu fiz dois anos, que foram os meus dois anos que eu fiz científico, aí 
resolvi desistir, quando tinha o normal no Colégio Campo Grande. Eu desisti, descobri esse 
normal, e voltei tudo e fui fazer o normal. Terminei o normal em 67. 
 
R.S. – E aí já começou a lecionar. 
 
V.S. – Eu fui da primeira turma que fez concurso para o... Eu fui da primeira turma do 
Colégio Campo Grande, de normal, e fiz o concurso, em 70, para a rede municipal de ensino e 
passei, fui bem classificada, no primeiro grupo, e terminei em 67... em 66. Em 66 e 67 eu fiz 
Feuc... 
 
R.S. – Você fez em que área? 
 
V.S. – Pedagogia. Fiz pedagogia, fiz Feuc, fiz a área de pedagogia, depois fiz orientação 
educacional, o que me deu... Em 71, foi o concurso... Quer dizer, a gente fez concurso para a 
rede municipal em 70, e em 71 teve concurso interno para orientadora educacional e aí eu 
tinha terminado orientação educacional na Feuc, que naquela época era especialização do 
curso de pedagogia. Fiz concurso, entrei... Eu estava no município como professora primária e 
aí passei para orientação educacional. Quer dizer, eu fui regente no município apenas um ano 
letivo. 
 
R.S. – Um ano, depois você... 
 
V.S. – Aí fui para orientação educacional e fiquei 28 anos. 
 
R.S. – É estadual no caso, não é? 
 
V.S. – Municipal. E aí a minha história na rede municipal foi maior de orientadora 
educacional, que depois, se você quiser, eu posso explicar. Mas comecei a trabalhar na rede 
particular em 66, naquela época que normalista já começava a dar aula. 
 
R.S. – É, já pegava na prática, não é? 
 
V.S. – Já pegava na prática. Aí comecei a trabalhar na  rede particular como estagiária, depois 
peguei escola, trabalhei quatro anos em uma mesma escola. Aí trabalhei paralelo com a rede 
municipal e com o estado. Mas o meu primeiro emprego público foi no estado, em 1969. 
 
R.S. – Mas o município nessa época não era público? 
 
V.S. – Não, era público, mas só tinha acesso à rede de ensino quem fizesse o normal na rede 
pública, ou seja, no Instituto de Educação, da Mariz e Barros... 
 
R.S. – Bem diferente de agora, não é? 
 
V.S. – É. Primeiro era só o Instituto de Educação do Rio e o Instituto de Educação de Niterói 
que formava – porque o mais antigo Instituto de Educação é o de Niterói. Então, a normalista, 
no último ano fazia estágio mas ela já era empregada pública. Então, quem fizesse o normal 
particular não tinha acesso ao público, só ao particular. Quem fizesse o público tinha acesso 
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aos dois. Mas naquela época, como o professor ganhava muito bem, não precisava ter duas 
matrículas, não é? Pelo menos o professor público. 
 
R.S. – Aí, você passou no estado. Foi nesse ano? 
 
V.S. – Então, a minha história... Vou revisar cronologicamente: até o ginásio foi tudo normal, 
fiz colégio público, depois particular, no Batista, depois o científico, que eu fui para o Barão, 
fiz dois anos... 
 
R.S. – É, saiu do Belizário... 
 
V.S. – É, eu só estudei uns dois meses no Belizário. Aquela grade de portão para mim era 
uma prisão e eu não gostava e aí pedi a meu pai e saí. 
 
R.S. – Fez a transferência. 
 
V.S. – Fiz a transferência e fui para o Barão no segundo ano. Porque era para eu ir para o 
terceiro, eu voltei... 
 
R.S. – Para poder fazer o normal. 
 
V.S. – Para fazer o normal. Aí fiz o normal no Colégio Campo Grande e terminei o normal 
em 66. Em 66 eu já dava aula, porque o Colégio Campo Grande e as outras escolas normais 
particulares tinham que seguir a mesma regulamentação da escola normal pública. Era lei. O 
uniforme era igual... A gente não podia passar na porta... O Sara era ali onde é o Banerj de 
Campo Grande e nós não podíamos passar porque as normalistas do Sara não gostavam das 
alunas do Campo Grande porque a gente fazia campanha pelo concurso público para todos, 
após a formação, não é? Então, a gente não era benquista pelas normalistas do público e aí 
nós... Em 67 eu fui para a Feuc, fiz pedagogia, em 71 eu fiz especialização para orientação 
educacional. Então, aí é a minha formação inicial. Eu comecei a trabalhar então na escola 
particular, como estagiária, em 66, no Colégio Campo Grande, como professora primária. 
Depois de formada, fui para a escola aonde antigamente nós fazíamos curso de admissão. 
 
R.S. – Ah, o admissão. O antigo curso de admissão. 
 
V.S. – É, ao ginásio. E a escola que eu fiz o curso de admissão ao ginásio, o diretor me 
convidou para dar aula porque, já prevendo a 5.692, ele teria que começar a organizar a escola 
dele com professores com formação de curso normal. Então, ele pegou um grupo de alunos 
que tinham terminado... 
 
R.S. – E aproveitou esses... 
 
V.S. – É, e aí eu fui convidada e comecei a trabalhar no colégio do professor Alcebíades do 
Couto Reis, que era um professor muito antigo de Santa Cruz, muito conhecido. Em 68 eu fui 
convidada pela professora Célia Kuri a substituí- la no Colégio Campo Grande porque ela ia 
ter o primeiro filho dela e ia entrar de licença. E, a partir daí, ela me deu uma oportunidade 
depois mesmo, de ter turma de formação de professor no normal, já que eu fazia pedagogia e 
ela era minha professora supervisora. Então, quer dizer, antes de terminar a faculdade eu já 
dava aula na formação de professor, no Colégio Campo Grande, com o acompanhamento da 
professora Célia Kuri, que também era minha professora de didática na Feuc 
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R.S. – No estado você entrou quando? Foi depois, não é? 
 
V.S. – Em 68, também já com vistas a 5.692, que estava em tramitações, o estado, como no 
ensino supletivo não era obrigatório ter formação de professor... As pessoas terminavam o 
ginásio e prestavam uma prova no MEC para lecionar o supletivo. Pioneiras Sociais... tinha 
um monte de projetos, não é? Eram elas que davam aula. Mas, já com vistas a 5.692, que os 
professores precisavam ser formados, ter formação de professor de ensino normal, o estado 
abriu um concurso de títulos, e eu fiz esse concurso de títulos e fui aprovada. Em 68, não fui 
chamada, quer dizer, não tomei posse em 68 porque perdi a chamada. Eu não soube da 
chamada e então eu perdi. Quando chegou em 69, início de 69, o diretor do supletivo, Alcir 
Pimenta... 
 
R.S. – O Alcir Pimenta foi seu professor? 
 
V.S. – Foi até muito interessante, porque o Alcir Pimenta tinha sido professor do meu irmão, 
e o meu irmão foi muito levado, ele havia feito o ginásio no Colégio Campo Grande e tinha 
sido muito levado, aquele aluno... 
 
R.S. – Que se destaca. 
 
V.S. – Que se destaca. E quando ele viu a relação das pessoas que não tinham tomado posse 
em 68 e ele olhou o meu sobrenome e o meu endereço... 
 
R.S. – Aí ele lembrou... 
 
V.S. – Aí ele lembrou que eu e meu irmão havíamos estudado... Ele lembrou mais do meu 
irmão. Fez a ligação e ele foi à minha casa me avisar que eu fosse à Cidade porque eu tinha 
que tomar posse. 
 
R.S. – Ou você ia perder. 
 
V.S. – Ele contatou com outras pessoas, não só comigo, contatou com outras pessoas que não 
tinham tomado posse, que moravam aqui na região, para ir tomar posse. Então, eu tomei posse 
em 69 porque eu perdi a posse em 68. 
 
R.S. – Em 69, você começou em qual escola? 
 
V.S. – No ensino supletivo, na Escola Presidente Antônio Carlos. 
 
R.S. – Presidente Antônio Carlos. Minha irmã trabalhou lá também. 
 
V.S. – Trabalhei na Presidente Antônio Carlos até setenta... de 69 a 72. Em 72, com a 5.692, 
que criou – aí eu já tinha a pedagogia – que criou a disciplina de Moral e Cívica... e dava 
Moral e Cívica e História e Geografia, que se juntava Estudos Sociais. Então, quem tinha 
curso de Pedagogia, poderia trabalhar com Moral e Cívica ou Estudos Sociais. Aí, houve uma 
inscrição para remoção do pessoal, para passar... para dar aula de Estudos Sociais. Eu me 
inscrevi, fui classificada e fui trabalhar na Escola Halfeld dando aula de Estudos Sociais. E aí 
trabalhei até 76 na Halfeld, dando aula de Estudos Sociais. E acumulando Estudos Sociais 
com... Teve assim, tinha umas horas extras, que eles chamavam de regime de horas extras, eu 
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peguei uma parte de horas extras para dar Estudos Sociais e fiquei com uma parte fazendo 
supervisão pedagógica, porque eu era pedagoga e também surgiu essa oportunidade. Mas era 
paralelo porque no estado eu sempre fui regente. Como eu entrei no município em 72 e só fui 
regente um ano, apesar de trabalhar na escola particular como regente, como O.P., e aí lá eu 
fui trabalhando de forma diferente, mas eu quis ter no público sempre uma regência. E eu 
escolhi o estado, já que eu estava como orientadora educacional no município. Eu trabalhei 
até abril de 76 na Halfed e fui convidada pelo professor Elias Frazão, que era professor da 
Feuc, na época que eu estudei no Batista ele tinha sido inspetor de aluno no Batista – a única 
indisciplina registrada na minha carteira de escola foi um equívoco do professor Elias porque 
ele disse que quem falasse na forma ou olhasse para trás ia sair e ia ser chamado o 
responsável, e uma colega estava falando, ele viu e me tirou da forma. 
 
R.S. – Ah, meu Deus! 
 
V.S. – E eu fiquei de mal com o professor Elias anos, não falava. Porque ele era jovem, ele 
começou a vida dele profissional muito jovem, e a gente foi fazer as pazes na faculdade. 
Quando eu estava na faculdade é que a gente fez as pazes e passou aquela coisa de eu, 
meninona, de 16 anos, e ele era novinho também. 
 
R.S. – Você trabalhou na Escola Halfeld... 
 
V.S. – Eu fui convidada por ele para ir para a equipe dele. Ele foi nomeado diretor do Sara, 
que naquela época era nomeação por... 
 
R.S. – O Halfeld é uma outra escola, não é o Sara. 
 
V.S. – Não, o Halfeld... Eu vim da Presidente Antônio Carlos, que era o ensino supletivo 
primário, e vim para a Halfeld, que era ensino supletivo, já chamado de ensino supletivo 
médio. 
 
R.S. – O Halfeld é em Campo Grande? 
 
V.S. – É fundamental de segundo período. O Halfeld é estadual, que dava aula de quinta a 
oitava. 
 
R.S. – Aí você foi convidada para trabalhar no Sara. 
 
V.S. – Para trabalhar no Sara como professora de didática. 
 
R.S. – E você se aposentou pelo Sara? 
 
V.S. – É. Aí eu trabalhei de 76 a 98 como regente no Sara. 
 
R.S. – E dentro desse contexto todo da sua trajetória de trabalho, como você ingressou no 
Sepe? 
 
V.S. – Ah... 
 
R.S. – A questão é importante, não é? 
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V.S. – É nesse caminho aí. É nesse caminho aí. Em 79, tivemos todo o movimento social, a 
ditadura enrustiu todo mundo... 
 
R.S. – É, foi um período triste da nossa história. 
 
V.S. – Eu lembro que eu sofri algumas conseqüências da ditadura – não física – até porque eu 
tinha... A minha história com a ditadura era preocupante, o meu pai tinha sido do Partido 
Comunista... 
 
R.S. – Ah, isso é importante depois. Eu queria saber da parte política também porque sempre 
que eu... A origem da família... 
 
V.S. – Os anos 70 foram anos de muitas mudanças no Brasil, não é? 
 
R.S. – Ele fazia parte do Partido Comunista. 
 
V.S. – Ele foi quando jovem, não é? Ele tinha sido do Partido Comunista. E eu me lembro 
muito que eu, garota, o meu avô tinha um sítio... Nós morávamos no sítio... Morávamos todos 
em Santa Cruz. Meu avô tinha um sítio, meu avô era funcionário público e o meu pai também 
já era, na época, funcionário público, quando eu era garota. Mas meu pai era operário, não é? 
Meu pai teve uma carreira também bem diversificada. E eu via o movimento na minha casa, 
na minha avó, lá no sítio, tinha muita gente mas eu não entendia nada daquilo. 
 
R.S. – Não entendia. Era o Partido Comunista... 
 
V.S. – O Partido Comunista. Na década de 60, com a ditadura, com tudo, e nós tivemos... 
Minha mãe foi uma pessoa muito doente e o meu pai, para preservar minha mãe, deixou 
muitas coisas que pudessem atropelar a vida familiar por causa da questão do estado de saúde 
da minha mãe. A minha mãe tinha um problema sério de saúde. Então, eu vivi o movimento 
mas eu não sabia que movimento era aquele. 
 
R.S. – Jovem na época... 
 
V.S. – Eu era garota mesmo, bem garota, e não entendia, não é? 
 
R.S. – Dez anos aproximadamente? 
 
V.S. – Não, menos. Eu devia ter, na época desse movimento, sete anos, por aí. 
 
R.S. – E de certa forma influenciou na sua questão...? 
 
V.S. – Eu acho que é de sangue porque o meu pai tinha as idéias dele, a família tinha uma 
veia comunista, de ateu, era muito engraçada, não é? Ele era uma pessoa diferente para a 
época, e eu não entendia porque ele não explicava. Na época da ditadura militar, eu me 
lembro dele no rádio acompanhando, ele se trancava no quarto, botava o radinho para poder... 
 
R.S. – Para poder acompanhar, não é? 
 
V.S. – Para poder acompanhar. Porque aquilo tudo era feito muito... E a gente... Quer dizer, 
em 64, eu sou de 43, eu já estava com vinte e poucos anos, não é? Vinte e um, não é? 
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R.S. – Vinte e um. 
 
V.S. – Vinte e um. Mas eu não acompanhava aquela vida política dele, quer dizer, eu era 
ainda uma pessoa normal. Ainda era uma pessoa de [inaudível] normal. 
 
R.S. – Você nasceu em...? 
 
V.S. – Eu nasci em 43. 
 
R.S. – Em 43. Mas quando? A data toda mesmo. 
 
V.S. – Em 19 de agosto de 43. Mas eu sou registrada em 1o de setembro. Eu mexia com o 
meu pai, ele queria que eu fosse virgem a vida inteira e eu brincava muito com ele, eu dizia 
assim: "O senhor errou de felicidade ou de tristeza?" Porque 1o de setembro foi o dia que ele 
me registrou e ele chegou no cartório e a pessoa do cartório, ou ele, sei lá o que aconteceu, 
não perguntou dia e eu fiquei dia 1o de setembro. Então eu digo que ele chegou ou muito triste 
ou muito alegre no cartório, ele queria que eu fosse virgem a vida inteira. Mas a data... 
 
R.S. – Mas é interessante essa questão do Partido Comunista. Você, de certa forma... 
 
V.S. – Então, o que aconteceu? Em 64, com o movimento, eu já na formação de professor, 
meu irmão era militar, meu irmão era sargento do Exército, então ele tomou cuidados, não é? 
Quer dizer, ele tinha a vida política dele, até porque ser comunista era ser muito clandestino. 
 
R.S. – Era clandestino. 
 
V.S. – Muito clandestino, não é? 
 
R.S. – Tinha que guardar material, livros... Tinha que esconder isso tudo, não é? 
 
V.S. – Mas eu passei a década de 64... a década de 60 sem problemas políticos. Ainda 
inocente política. 
 
R.S. – Você estava trabalhando, estava dando aula. 
 
V.S. – Trabalhava, estava na minha vida escolar. 
 
R.S. – Mas nessa época você não estava interessada no Sepe, ainda não, não é? 
 
V.S. – Não, o Sepe ainda não existia. 
 
R.S. – É, o Sepe é de setenta... 
 
V.S. – É de 77. Quando eu estou na faculdade, no finalzinho da década de 60, em 70 ou 71, eu 
comecei a perceber... Porque quem morava aqui na Zona Oeste não percebia muito os 
movimentos políticos. 
 
R.S. – A coisa girava mais em torno da Cidade, do Centro. 
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V.S. – Em torno do Centro. Eu fazia o Feuc, eu fui do diretório acadêmico da Feuc, mas eu 
era aquela do diretório acadêmico que, a convite de alguns colegas, "vamos fazer a chapa"... 
Mas eu não era ativista. Eu gostava de viver essas coisas mas eu não era uma pessoa ativista. 
 
R.S. – Você participou indiretamente. 
 
V.S. – É, indiretamente. Era aquela pessoa que vai para o diretório acadêmico, passa a tirar 
plantão para ajudar quem é ativo. Até porque, eu não sabia na época, mas porque eles tinham 
que ter pessoas "normais". Só que depois eu vim a descobrir que eu não era normal. 
 
R.S. – Mas como assim? Explica direito essa história. 
 
V.S. – Sendo o meu pai comunista... 
 
R.S. – Ah, você, de certa forma, tinha um elo político. 
 
V.S. – O meu pai tinha um elo político. O meu nome tinha um elo político. Então, depois que 
passou a fase mais... que eu comecei a ter problema com a ditadura militar... Porque em 74, 
no governo do Médici, eu dava aula de Sociologia... Em setenta e poucos eu dava aula de 
Sociologia em um colégio lá em Bangu, no Colégio São Jorge. 
 
R.S. – E matérias proibidas, não é? Sociologia... 
 
V.S. – É, eu dava aula de sociologia, de psicologia... Porque era assim: quem fazia pedagogia 
dava aula... 
 
R.S. – Abrangia essas áreas todas, não é? 
 
V.S. – Estudava mais do que os alunos porque você tinha que... 
 
R.S. – É como o caso de história, dá aula de filosofia também. 
 
V.S. – Eu dava aula de sociologia e dava aula de didática, e aí um dia o meu irmão chegou em 
casa e falou: "Vera, deixa eu olhar os livros que você está usando. Esse livro aqui..." Ele 
olhou para mim e falou assim: "Você dá aula com esses livros? Pede para sair dessa 
disciplina." Eu falei: "Ué, por quê?" "Faz um favor, eu não posso te explicar, mas..." 
 
R.S. – Caramba! O seu irmão era militar. 
 
V.S. – Ele era militar. Aí ele falou: "Não dá aula com esses livros, não." Eu falei: "Eu, hein! 
Já vem você 'não dá aula com esses livros'." Como eu dava pouca aula de sociologia, eu falei: 
"Está [bem]. Para te obedecer." 
 
R.S. – Isso foi em que ano mais ou menos? 
 
V.S. – Na década de 70. 
 
R.S. – De 70, não é? 
 
V.S. – Em 74... 
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R.S. – É, porque a parte mais crítica foi justamente nesse período aí. 
 
V.S. – Em 73 ou 74, por aí. Eu não afirmo bem... Acho que foi em 73 ou 74. Aí cheguei lá e 
falei: "Eu não quero mais dar aula de sociologia." Mas também não expliquei. "Não quero." E 
passei para outra colega as aulas de sociologia. Ele me falou que não era para... Ele me 
pediu... 
 
R.S. – Ele já sabia da situação que ia ficar, não é? 
 
V.S. – Ele sabia. Aí ele falou: "E eu levo esses livros..." e pegou meus livros. E aí o meu pai 
falou assim: "Bem, se ela não pode dar aula com esses livros, ela tem uns livros aí que a gente 
tem que ver." Aí ele foi lá no meu armário de livros... 
 
R.S. – Separou os seus livros todos. 
 
V.S. – E falou: "Vera, você tem isso tudo aqui? O que é isso, Vera!" Eu falei: "Ué, foi a 
minha monografia para a faculdade, eu fiz a educação na Alemanha." Então ele falou assim: 
"Por que a Alemanha?" "Ué, cada um tinha que escolher um país, eu escolhi a Alemanha." 
 
R.S. – Você ficou quanto tempo na Alemanha? 
 
V.S. – Não, eu fiz uma monografia de pesquisa. 
 
R.S. – De pesquisa sobre a Alemanha. 
 
V.S. – Sobre a Alemanha. 
 
R.S. – Levantamento de dados, essas coisas todas. 
 
V.S. – Então, eu fui na embaixada, fui na embaixada da Alemanha... 
 
R.S. – Você fez um levantamento dos dois teóricos socialistas. 
 
V.S. – É. 
 
R.S. – Ih, meu Deus do céu! 
 
V.S. – É, por isso que eu digo que é uma questão de sangue, não é? Bem, aí o meu pai falou 
assim: "Põe tudo em um saco." Eu botei. "Então eu vou jogar fora." 
 
R.S. – Ia jogar fora tudo que você... 
 
V.S. – Ele pegou aqueles livros e levou, e quando ele voltou ele falou: "Os seus livros já 
foram para o mar." Eu falei: "Como, pai?" "Foram para o mar. Agora senta aqui. Nós não 
podíamos ficar com aqueles livros." Aí que ele foi me dizer da história dele. "Mas a sua mãe 
não pode... Não podemos contar para a sua mãe porque ela morre." 
 
R.S. – Nossa! Ele idealiza o movimento, acredita no movimento comunista, participava, e a 
família praticamente... 
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V.S. – Não. 
 
R.S. – Sua mãe não sabia, você desconfiava até, achava estranho. 
 
V.S. – Não, a gente nem achava estranho porque na maior parte... Eu achava estranho antes de 
64, quando eu era garota, os movimentos que eram... Para mim eram festas na casa do meu 
avô. Eram festas. Mas não eram festas. Eu conheci artistas, eu conheci gente da política... 
 
R.S. – Ele era do Partido Comunista Brasileiro? 
 
V.S. – Brasileiro. 
 
R.S. – O PCB. 
 
V.S. – O "pecebão". Mas ele era socialista. Ele era da linha socialista. Depois ele ficou da 
linha socialista. E aí ele me contou. 
 
R.S. – Mas ele chegou a ser preso? 
 
V.S. – Não, porque quando eu tinha cinco anos de idade a minha mãe teve um problema 
muito sério, operou o coração, então ele teve que... 
 
R.S. – Teve que se afastar. 
 
V.S. – Quer dizer, ele tinha a ideologia... Ele devia ter algumas relações mas era uma coisa 
muito assim, que ele fazia ideologicamente, não é? 
 
R.S. – Sei, não saía na prática. 
 
V.S. – Ele nos educou numa linha socialista sem a gente... 
 
R.S. – Então, certamente você sofreu influência da sua família mesmo, da parte política. 
 
V.S. – Então aí ele me explicou: "O que eu vou falar aqui é para mim e você porque você está 
em um caminho que você precisa saber." 
 
R.S. – É interessante, não é? E quando foi, mais ou menos... 
 
V.S. – E aí ele pegou uma pasta e falou assim: "Esta pasta aqui, se algum dia alguém entrar 
aqui em casa para fazer qualquer busca, entregue essa pasta. Entregue essa pasta que vai ficar 
tudo resolvido." Aí ele me deu a pasta e uns dias depois eu falei: "Pai, eu posso abrir a pasta?" 
Ele falou assim: "Você ainda não abriu?" [risos] Eu falei: "Não, você mandou eu entregar 
mas..." "Então você pode abrir." Eram as documentações profissionais dele, a vida dele após 
ele sair do movimento. Ele teve algumas implicações no serviço mas foram... E foram essas 
documentações dele que... que ele tinha e que foi averiguada, a vida profissional dele. Na 
década de 70 ele não era mais operário – porque ele foi quando ele era operário. 
 
R.S. – Você falou que depois ele foi topógrafo, não é? 
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V.S. – Ele foi. E aí ele já tinha cargo de chefia, não é? É até muito interessante porque nós 
andávamos em carro oficial – que era muito comum para quem tinha cargo de chefia – e ele 
dizia assim: "Não é seu motorista, não." Ninguém podia abrir a porta para nós, porque 
antigamente tinha toda aquela... A gente tinha que andar do lado do motorista porque ele 
dizia: "Não é seu empregado, não." 
 
R.S. – Você era o quê? Classe média mesmo. Naquela época já era... 
 
V.S. – Nós fomos assim: eu nasci com um pai na classe operária, tive a minha infância com 
um pai da classe operária, até mais ou menos o meu ginásio ele... 
 
R.S. – Ele trabalhava aonde? Como operário ele trabalhava aonde, você lembra? 
 
V.S. – Meu pai trabalhou no Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Ele entrou no 
departamento como operário mesmo. 
 
R.S. – Como operário mesmo, e aí ele foi estudando... 
 
V.S. – Não, ele não estudou muito, não. Ele era autodidata. 
 
R.S. – Melhor ainda! 
 
V.S. – É. Ele foi trabalhar – meu pai era loiro, de olhos verdes, e a minha mãe que é negra, e o 
meu pai era loiro, de olhos verdes – foi trabalhar no Departamento de Obras e Saneamento, 
que fazia o saneamento dos rios aqui nessa área toda. 
 
R.S. – Essa área toda de Campo Grande. 
 
V.S. – Campo Grande e Santa Cruz. A zona rural da época. A zona rural. Quer dizer, não só 
aqui, ele ia até Paraty, porque era federal. Ele era federal, não é? Então, se tinha uma 
enchente, ele tinha que ir. Por exemplo, o dique... Quando tinha problema de enchente no 
Jesuíta, lá tinha um dique, que tem lá, até historicamente, ele que ia lá para ver o dique. Às 
vezes eu estava em casa e ele dizia assim... 
 
R.S. – Ele, enquanto operário, ele tinha uma participação maior nessa parte da política, 
comunista, ou depois ele passou para... 
 
V.S. – Não, depois ele parou com a doença da minha mãe. 
 
R.S. – Com a doença da sua mãe. Você depois foi trabalhar no Sara, que você já falou. O 
Sepe vai surgir em setenta e... 
 
V.S. – Na década de 60 o que acontece? A ditadura me coloca na situação que eu vou 
descobrir, na década de 70, realmente quem é meu pai politicamente e aí a gente conversou 
politicamente. Aí a gente passou a conversar um pouco de política mas ele tinha 
preocupações, até porque o meu irmão era militar. 
 
R.S. – Ficava difícil, não é? 
 
V.S. – É, e ele era segurança de general então... Era um negócio muito complicado, não é? 
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Então ele fazia a política dele e deixava, não é? Quando chegou em 77, começam os 
movimentos políticos, e essas coisas... E o meu pai ouvia o rádio dele e eu passei a prestar 
atenção. Aí eu passei a prestar atenção no rádio que ele ouvia. E aí eu ligava no rádio e eu 
fui... Mas, em 77, qual era a minha função? Eu era orientadora educacional da rede municipal 
de educação. Eu trabalhava no DEC de Deodoro, XVI DEC. Eu era orientadora vocacional, 
porque na orientação educacional, em 72 eu fui para a Escola Guimarães Rosa, então aí, na 
Escola Guimarães Rosa... E os orientadores educacionais, o povo diz que era muita mordomia 
porque a gente fazia um trabalho de aconselhamento e tínhamos projetos, não é? Então, o que 
acontece? Eu comecei a desenvolver um trabalho de orientação vocacional, eu, uma colega 
aqui de Campo Grande, a Elza, que hoje é aposentada, que a última escola dela da rede 
estadual foi o Raja, e trabalhou também como orientadora na rede municipal mas que se 
aposentou no DEC, e a Terezinha, em Santa Cruz. Nós fazíamos um projeto conjunto, o 
décimo sexto, o décimo sétimo e o décimo oitavo DEC, e esse projeto nos deu uma ida para o 
DEC. Era um projeto que a gente fazia nas nossas escolas, cada um numa escola, e a gente 
socializava com os colegas. Esse um projeto, eu fiz na Guimarães Rosa... Cada uma foi para 
um DEC: eu fui para o de Deodoro, a Elza para o de Campo Grande e a Terezinha... E aí a 
gente... Eu trabalhei na Escola Guimarães Rosa de 72 até... Não, de 73 até 76. Em 76 eu fui 
para o DEC de Deodoro. 
 
R.S. – O DEC é o quê? Qual é o significado de DEC? 
 
V.S. – Distrito de Educação e Cultura. É o que é a CRE agora. Era chamado de DEC. E os 
DECs tinham equipe técnica, e eu, nessa equipe, eu era a orientadora educacional e, como 
dizia o Darcy Ribeiro, considerada na década de 80 a "filha da ditadura", não é? Mas na 
década de 70 eu era orientadora educacional do sistema, não é? Enquanto orientadora 
educacional, a gente discutia, tinha grupo. Então, eu entrei no movimento sindical, não pelo 
movimento da rede estadual. Porque eu trabalhava no Sara, o Sara era uma escola altamente 
da elite, da burguesia, que o Elias Frazão levou o povo não burguês para o Sara – eu sempre 
gosto até de frisar porque ele não é um militante sindical, o Elias Frazão tem toda uma outra 
linha política, mas é uma pessoa que mudou o Sara. 
 
R.S. – Esse Elias Frazão seria o quê? Ele seria...? 
 
V.S. – O professor Elias Muniz Frazão foi professor da Feuc, foi professor da rede e ele que 
levou, em 76, quando ele foi nomeado diretor do Sara, porque naquela época era indicação 
política, ele levou um grupo de professores que não eram da elite campo-grandense e nem da 
elite do Rio de Janeiro. Porque no Sara, o pessoal lá tinha chofer. Elite. E era uma escola 
que... muito elitizada mesmo e o Elias Frazão, sendo filho de uma cozinheira da [inaudível], 
mas um intelectual, só foi mesmo pelas políticas porque ele era amigo... Ele e o Daniel Silva 
foram inspetores do Batista e eram amigos. O Daniel Silva, na época deputado, o indicou para 
a nomeação do estado. Então, o que acontece? Eu vou para o Sara e lá não acontece política 
nenhuma. Aonde eu vou aprender política? Como orientadora educacional da rede municipal. 
 
R.S. – No município, não é? Porque o próprio sindicato, o Sinpro, é mais antigo do que o 
Sepe. 
 
V.S. – O Sinpro é mais antigo. Porque na ditadura militar os sindicatos ficaram... 
 
R.S. – Foram basicamente fechados. O Sepe realmente nasceu do Sinpro? Ou não, não tem 
nada a ver? 
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V.S. – Não, não tem nada a ver. Aí, em 77, com o movimento dos trabalhadores do Triângulo 
de São Paulo... 
 
R.S. – Sei, o ABC Paulista. 
 
V.S. – Do ABC Paulista, que aí surge o Lula como trabalhador, e aí eu começo a acompanhar 
isso no radinho do meu pai, que era uma estação de rádio que as pessoas não encontraram, só 
quem sabia, quem era... que era a rádio clandestina, que tinha hora que tinha que sair do ar. 
 
R.S. – A famosa rádio pirata. 
 
V.S. – Pois é, uma rádio pirata. E que ele ouvia. E, como ele já tinha contado a história, ele 
me deixava entrar no quarto para ouvir a rádio com ele. E meu irmão não sabia que a gente 
ouvia a rádio pirata para saber do movimento. Mas ele sempre dizia para mim: "Vera, você 
tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você leve a sua profissional 
normal porque um dia isso vai resolver e aí você vai poder escolher a sua linha política." E aí 
eu entro no movimento do Sepe. 
 
R.S. – Mas você já tinha... Você não tinha nenhum partido político, não é? 
 
V.S. – Não. 
 
R.S. – O seu pai era político mas você não tinha participação política, não é? 
 
V.S. – Não tinha participação. 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
V.S. – ...o movimento do ABC Paulista lá na rádio que o meu pai encontrava e que só ele 
sabia, escondidinha com ele no quarto. Mas não tinha... Eu nem tinha um dia essa expectativa, 
para mim eu seria uma cidadã normal. Uma cidadã normal. Quando foi em 79, a mobilização 
da educação vai... E começa a fluir e a crescer o movimento em Campo Grande. E aí eu vou 
dizer um grande nome de Campo Grande que é o Joacir Santos, diretor do Sinpro e do Sepe 
hoje, não é? Ele é diretor do Sinpro e é diretor do Sepe. E aí eu me engajo nesse grupo aqui na 
Zona Oeste porque vou para algumas reuniões, e lá embaixo porque na orientação 
educacional nós nos reunimos na Secretaria de Educação, então a gente conhecia pessoas de 
todas as escolas da rede municipal, e eu começo a ir para reunião na casa de algumas pessoas, 
na Cidade. 
 
R.S. – Mas nessa época o Sepe... 
 
V.S. – Não, o Sepe não existia. 
 
R.S. – Não existia. 
 
V.S. – Esse Sepe não existia. 
 
R.S. – Não existia, existia em outras determinações. 
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V.S. – Existia uma organização: um grupo de professores, que começou em 77, que era na 
casa das militâncias. Aqui em Campo Grande na Nossa Senhora do Desterro. 
 
R.S. – Isso aí eu peguei um pedacinho de uma entrevista do jornalzinho de vocês, também 
falando. 
 
V.S. – Na Nossa Senhora do Desterro é que o pessoal lá... o padre deixava o grupo se reunir 
no Desterro. Então, eu vinha às vezes para a reunião do Desterro e às vezes para uma reunião 
na casa de alguns colegas da Cidade, que não parecia... Quer dizer, eu era tão inocente que eu 
não percebia o... 
 
R.S. – O engajamento. 
 
V.S. – ...o engajamento maior. Eu sabia que era um movimento para a democracia. Eu 
chegava na minha casa e falava para o meu pai e o meu pai, "é isso aí mesmo, é por aí 
mesmo", e me entusiasmava mas, eu não tinha... 
 
R.S. – Quem te convidou mesmo para as reuniões? 
 
V.S. – Era assim: alguém chegava... A coisa era tão sigilosa que é muito engraçado, porque as 
pessoas falavam assim: "Quer ir a uma reunião? Vai ter um chazinho, um bate-papo, você 
quer ir? E vai rolar uma conversa sobre a situação do Brasil. Mas é um chá. É um chá. Você 
quer ir? O endereço é esse. Mas você é convidada e o convite é pessoal." Aí eu chegava em 
casa e eu falava: "Pai..." Ele dizia: "Vai. É pessoal, não conta para ninguém." Mas eu não 
estou sabendo... 
 
R.S. – Que já era o engajamento da formação mesmo. 
 
V.S. – Que já era, não é? E eu estou indo e estou gostando. O mais importante é que eu estou 
gostando. Quando chegou em 79, que surge a greve dos profissionais de educação... 
 
R.S. – Foi a grande greve, chamada... que teve inclusive a greve dos 25 mil professores. É 
essa? 
 
V.S. – É. 
 
R.S. – Ah, essa eu quero saber se você participou dessa greve. 
 
V.S. – Mas em 79 é o grande movimento... Eu costumo dizer: quando a gente reunia 100 
professores, em 79, na porta da Secretaria de Educação, que era ali na Rua do Passeio, era 
uma multidão 100 pessoas, não é? Em 79, eu trabalho no DEC e surge a greve. Como eu acho 
que a gente... A gente faz o caminho mas, o caminho também faz a gente. E aí na greve a 
gente se engaja, todo o grupo, a equipe técnica que eu trabalhava fica engajada na greve e aí a 
gente vai... Aí eu vou fazer piquete em porta de escola... 
 
R.S. – Ah, então, eu posso fazer uma pergunta? Quando foi o seu "batismo de fogo"? Esse 
primeiro movimento grevista foi esse de 79? 
 
V.S. – Foi. 
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R.S. – Então podemos chamar de "batismo de fogo"? 
 
V.S. – É, foi em 79. 
 
R.S. – Seria assim, sua participação no primeiro movimento grevista foi na greve dos 25 mil, 
em 79? Ou seria antes? 
 
V.S. – Não, em 79. 
 
R.S. – É, foi em 79. 
 
V.S. – Essa greve. 
 
R.S. – Essa dos 25 mil professores foi depois? 
 
V.S. – Essa foi depois. Em 79, aí... quer dizer, o sindicato que não era sindicato, que era um 
grupo de professores organizados politicamente, e aí a gente pode te dar um documento que 
tem a história do CEP, Centro Estadual de Professores... 
 
R.S. – O CEP com C e o Sepe com S. É interessante isso aí. 
 
R.S. – Aí a gente tem o histórico todo do Sepe que eu posso te dar por escrito porque a gente 
tem publicação dele. Então, em 79, o que acontece? Eu sou orientadora educacional no DEC, 
sou de uma equipe técnica, e aí eu descubro mais uma coisa, que este movimento não é um 
simples movimento, é um movimento que vem de trás. Bem, fizemos o movimento, 
participamos de todos os movimentos de 79. Uma cena que não me sai nunca da memória foi 
um ato na Secretaria de Educação. Talvez esse tenha sido o meu grande batismo, não é? 
 
R.S. – Você lembra o ano mais ou menos? 
 
V.S. – Foi em 79. 
 
R.S. – Em 79 mesmo, não é? 
 
V.S. – Nós vamos para a Secretaria de Educação... 
 
R.S. – Em qual governo? Lembra o governo? 
 
V.S. – Ah, em plena ditadura militar. Chagas Freitas, em 79. Aí, eu saio de casa e a minha 
mãe diz assim: "Vera, não segure nenhuma faixa. Não segure nada. Você vai porque não 
adianta dizer que é perigoso porque o seu pai diz que não é perigoso. E você quer ir, e você é 
adulta, você vai. Você não segura." 
 
R.S. – É interessante essa formação familiar. É interessante mesmo. 
 
V.S. – Aí eu vou e eu acabo segurando uma faixa. E mais, e não só, correndo da polícia. 
 
R.S. – Caramba! 
 
V.S. – Correndo do batalhão de choque. Godofredo... A grade da secretaria era aquela... 
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R.S. – Emocionante. Eu fico emocionada quando a gente [inaudível]. 
 
V.S. – ...aquela grade furadinha, entrelaçada. Godofredo... A secretaria fechou porque era 
muita gente. Era muita gente na porta da secretaria, conseguiu um movimento grande. Aí a 
secretaria fechou. Godofredo dependurou-se, e dando palavras de ordem. E quando ele está lá 
dependurado, a gente... e eu, já com faixa na mão, e veio o batalhão de choque. Gente, eu 
parei embaixo do balcão – porque todo mundo tinha que correr... 
 
R.S. – Todo mundo tinha que correr. Aquele corre-corre, não é? 
 
V.S. – Embaixo do balcão de um bar, daqueles botequins da Rua do Passeio. Embaixo. 
Esperando. O batalhão de choque foi embora e eu não saía debaixo do balcão, e o moço do 
bar querendo que eu saísse. "Já acabou", e me dava a mão e eu segurava a mão do homem... 
[risos] Até que ele disse: "Professora, pode ir embora." Aí eu... 
 
R.S. – Realmente é... 
 
V.S. – Então, eu acho que esse sim, foi o primeiro... 
 
R.S. – Foi seu "batismo de fogo", podemos dizer. 
 
V.S. – O "batismo de fogo". Apesar de que na Feuc eu fiquei fechada na sala do diretório 
acadêmico. Eles me deram uma pasta e disseram assim: "Vamos fechar por fora. Você só 
pode abrir quando a gente falar – eu não me lembro a frase – porque ninguém pode estar 
dentro do diretório acadêmico. Nós vamos te trancar." Por quê? Porque eu era diretora mas eu 
não sabia do movimento na época. Quer dizer, talvez tenha sido mais perigoso, porque foi na 
década de 60... 
 
R.S. – É, em 69, não é? 
 
V.S. – Ali, em 69. Muito mais perigoso do que o outro porque o outro eu podia correr. 
 
R.S. – O outro foi dez anos depois. 
 
V.S. – Dez anos depois eu vivenciei uma experiência, aí com consciência, não é? 
 
R.S. – É verdade. Lá você não tinha consciência ainda. 
 
V.S. – Com consciência política. Eu não tinha consciência política, eu era levada pelo grupo. 
E em 79, já com o início, sabendo os riscos, sabendo o que era tudo. E aí integrei no Sepe. E o 
grande problema de 79 é que, historicamente, eu não fui grevista. Historicamente eu não fui 
grevista porque em 79 o pessoal não assinou ponto. Foi tirado a não assinatura de ponto, só 
que nós tínhamos dois colegas que já tinham sido torturados, inclusive – eu até me arrepio – 
teve um programa do... Um programa da Globo que passa crimes, eu nem gosto... 
 
R.S. – Eu sei, Linha Direta. O Linha Direta tem mostrado também essa questão de tortura. 
 
V.S. – Linha Direta passou e a minha colega fez depoimento. Eu chorei. Ela é psicóloga e, 
quando terminou a greve, que veio a ordem, que saiu "não assinar ponto", ela se encolhia na 
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sala, e ninguém sabia do histórico dela, e aí o marido dela disse: "Ela precisa assinar o ponto 
porque ela não vai agüentar mais tortura." Aí contou que ela tinha sido torturada e que ela 
tinha que assinar o ponto. E aí ela dizia: "Não, eu não posso." Fizemos toda a greve e aí todos 
nós...  fizemos uma reunião e tiramos que todos assinaríamos o ponto. E fomos falar com o 
professor João Ramos, que era diretor do DEC, e aí ele disse... 
 
R.S. – João Ramos é de Língua Portuguesa? 
 
V.S. – De Língua Portuguesa. 
 
R.S. – Deu aula para mim na Moacir. 
 
V.S. – Aí ele disse assim: "A greve é nossa e nós fazemos dela o que queremos. Assina ponto 
quem quer e assina ponto quem não quer. Não assina ponto quem pode e assina ponto quem 
não pode." Então, toda a nossa equipe, apesar de ter feito todo o movimento, por causa desta 
colega que entrou em crise só em pensar que poderia novamente ser torturada. Aí a gente... 
Então, historicamente, eu não fiz a greve em 79 mas... E, a partir daí, eu me engajei no Sepe, 
nas reuniões, que ainda eram clandestinas, e aí a gente foi construindo o Sepe. Só que antes 
do Sepe eu tinha uma associação, que era de orientadores educacionais que eu era militante de 
base da orientação educacional. A assessora da Secretaria de Educação era a Regina Leite 
Garcia, na época esposa de um dos Marinho, de um dos filhos do Irineu Marinho. 
 
R.S. – O Roberto Marinho, não é? Da Rede Globo, não é? 
 
V.S. – Do velho. Ela era nora do velho. E ela foi assessora de todo o período de governo 
militar. E quando o Brizola assume o governo do Rio de Janeiro e que tem toda aquela 
mudança, ela diz para a gente: "Eu vou deixar a assessoria e agora ninguém mais precisa de 
mim porque agora nós não vamos precisar mais fazer leituras nas entrelinhas, podemos ler o 
texto todo. Porque agora começa a se implantar a democracia nesse país mas eu deixo a 
Assessoria de Orientação Educacional, vou seguir outros caminhos." E ela deixa, não é? E é 
exatamente neste governo do Brizola que o orientador educacional não só teve que ler nas 
entrelinhas mas começa a ser apagado o texto. Nós passamos a ser uma categoria de 
excluídos, que somos até hoje. 
 
R.S. – Até hoje, é verdade. 
 
V.S. – Nunca nós conseguimos na rede estadual um concurso para orientador educacional. 
Mas ainda se mantêm na rede estadual o especialista... É sem texto, sem uma identidade 
própria mas não excluído, vamos dizer assim, através dos seus documentos mas excluídos. E 
na rede municipal é que a gente consegue um concurso na década de 80, no finalzinho de 80, 
em que são chamados apenas sessenta orientadores e sessenta supervisores, com aprovação 
para muito mais, com vaga para muito mais, mas não se conseguiu. 
 
R.S. – Foi controlado, não é? 
 
V.S. – Esse concurso seria para ser chamado mas ninguém mais foi chamado. E eu, em 90, 
passo a ser diretora executiva da Associação de Orientadores Educacionais, que está já 
trabalhando na unificação com o Sepe, não é? Porque, em 90, a Federação Nacional de 
Orientadores Educacionais, a Fenoe, se unifica a nível nacional e é criada a CNTE – que antes 
era a Confederação Brasileira de Professores – e aí a CNTE é criada com a unificação das 
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associações de orientação, supervisor e outras associações de educadores, e em 90 é criada a 
CNTE. E os estados, as associações, a partir dali fariam o seu processo de unificação. A Aoerj 
e a Aserj são as últimas associações estaduais que se unificam porque os associados da Aoerj 
acharam que precisava de mais um tempo, não concordavam com a unificação imediata com o 
Sepe. Em 92, depois de um processo, a Aoerj e a Aserj... apesar da Aserj, a Associação de 
Supervisores, já ter deliberado a sua unificação. Mas também, para que a gente unificasse os 
especialistas, porque nas redes nós éramos considerados especialistas de educação, enquanto 
profissionais, para a gente unificar todos os especialistas fizemos um processo de discussão 
conjunta e deliberamos então – e a Aoerj foi a última a deliberar – e unificamos em 92. Quer 
dizer, com a unificação, eu, que era militante de base do Sepe até 92... 
 
R.S. – O que significa "militante de base"? 
 
V.S. – O que é militante de base? Você é um militante de base. 
 
R.S. – Sei. Participa... 
 
V.S. – São as pessoas que participam, filiados ou não, mas que não fazem parte de direção: de 
núcleos, de regional e de Sepe central. E aí, em 92, eu deixo de ser militante de base do Sepe 
e passo a integrar a equipe da SAE, enquanto coordenadora de orientadores educacionais. 
 
R.S. – O que significa o SAE? 
 
V.S. – Serviço de Assuntos Educacionais. Aliás, SAE, nos DECs em que eu trabalhei na 
equipe de SAE, era Serviço de Assuntos Educacionais. E SAE no Sepe é Secretaria de 
Assuntos Educacionais. E aí a gente faz uma discussão porque... Era muito polêmico porque o 
Darcy Ribeiro... Quer dizer a grande esperança nossa era o governo do Brizola, de deixarmos 
as entrelinhas, e o Darcy Ribeiro nos taxa de "filhos da ditadura". O que em alguns pontos eu 
não discordo dele porque éramos sim, nós fomos criados por uma lei, a 5.692, que foi toda a 
estrutura da educação em todo o processo de ditadura militar. 
 
R.S. – É verdade, no período da ditadura mesmo. 
 
V.S. – Só que eu discordo da forma, não é? E não só eu, Vera Freitas, mas os especialistas de 
educação: os orientadores e supervisores educacionais. Até aconteceu um fato muito 
interessante: o Darcy Ribeiro, quando veio do exílio, ele vai para Belém, para o congresso da 
Fenoe, da Federação Nacional de Orientadores Educacionais. Ele vem direto para Belém. Faz 
uma revolução na cabeça da gente e depois ele nos taxa e nos exclui. E a nossa grande 
exclusão, dos orientadores e supervisores, foi aquela avaliação institucional que no governo 
Brizola foi feita a nível de estado e município. O secretário de Educação do município era 
indicado pelos poderes também, políticos – e aí era o Brizola no estado e o Marcello Alencar 
no município do Rio de Janeiro – e faz uma grande avaliação institucional e nós somos 
desconhecidos nas escolas. Mas desconhecidos por quê? Porque os orientadores e 
supervisores foram... o orientador foi criado por uma lei. Porque o supervisor tem um 
histórico diferente, ele vem daquele orientador pedagógico que era tirado do coletivo da 
escola: aquele professor que sobressaía e que ia para uma função dentro da escola. O 
orientador não, ele é criado por uma lei. É criado um cargo de orientador educacional. Quer 
dizer, tudo no processo de ditadura, não é? E o que acontece? Nós, dentro daquele processo 
nós deixamos haver uma obediência cega e, como dizia a Regina Leite Garcia, nós 
trabalhávamos nas entrelinhas e fazíamos leitura das entrelinhas. Então, aquela formação 
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toda, a gente tinha analista, porque fazia aconselhamento então você tem que ter; a gente tinha 
reuniões técnicas, mas tudo aquilo nos transformou numa cabeça política pensante. Então, nós 
deixamos de agradar àquele poder que nos criou. Então, nós fomos, no nosso caminhar, sendo 
já excluídos. Então, eles não cresciam para todas as escolas. Nós chegamos a ter noventa por 
cento de escolas com orientadores educacionais. Depois, no governo Brizola, já estávamos a 
setenta por cento, e não eram todas as escolas porque alguns orientadores educacionais que 
faziam sucesso dentro da escola acabavam indo para a direção de escola. Só resistiam aqueles 
que não gostavam da direção – eu nunca tive essa vontade de ser diretora de escola, se tivesse 
tido teria sido – então, muitos já estavam fora da função. Então, não havia concurso... E como 
em todas as profissões, tinham os bons e os maus profissionais, não é? E a avaliação foi feita 
de uma forma de exclusão, até porque nós éramos vistos pela escola como uma pessoa do 
poder. Claro que a gente era visto, nós fomos colocados ali por uma lei. Então, olhando por 
esse ângulo a gente era poder, mas olhando para a nossa história a gente não era poder. 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
R.S. – Como foi que... É o antigo SOE, que era criado, e hoje em dia isso tudo acabou e faz 
uma falta danada, não é? 
 
V.S. – Acabou, não é? Porque antes era uma equipe. Por exemplo, quando eu trabalhei em 
DEC, na década de 70 e década de 80, tinha uma equipe técnica que era o orientador, o 
supervisor, o psicólogo, assistente social, e tinha professores específicos. Então, no início o 
orientador educacional trabalhava com aconselhamento mas nós avançamos e nós chegamos a 
uma orientação educacional que a gente trabalhava com o contexto da escola. 
 
R.S. – Com o contexto da escola e até o viés político. Nessa época você já estava engajada no 
Sepe, não é? 
 
V.S. – Já. 
 
R.S. – Já estava engajada no Sepe. 
 
V.S. – Era engajada no Sepe. Então... Eu era engajada no Sepe desde 77. 
 
R.S. – Desde 77 como militante de base. 
 
V.S. – De base. Agora, em 92... Em 90 começa uma relação maior porque eu sou diretora 
executiva da Aoerj e fazia toda a negociação. Mas, paralelo a isso, eu tinha uma militância na 
Regional V. Aí tem a... Quer dizer, quando eu entro, em 90, na década de 90, mais no final 
dos anos 80, eu fui diretora da Regional V, em uma chapa. 
 
R.S. – Isso é importante. No final dos anos... 
 
V.S. – No final dos anos 80, a última gestão de 80, com a Talita e com a – ai, foi minha aluna 
no Sara, como é o nome dela? – Vani, que é professora da Feuc e foi normalista, minha aluna 
no Sara. Eu trabalhei 25 anos no Sara. 
 
R.S. – Então, você falou o seguinte: o primeiro diretor da Regional V foi o Godofredo? 
 
V.S. – Não, o primeiro diretor do... Ele foi presidente do Sepe. O primeiro presidente do Sepe 
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foi o Godofredo. 
 
R.S. – Mas o Sepe central. 
 
V.S. – O Sepe central. Aí tinha.... Deixa só eu fechar e a gente explica o Sepe. Então, o que 
aconteceu? Como é a vida, não é? Eu estou mostrando que aonde eu mais aprendi política... 
 
R.S. – Foi na época... como orientadora educacional... 
 
V.S. – Como orientadora educacional na rede municipal com cargos, como chamava o Darcy 
Ribeiro, de "filho da ditadura". Foi aonde eu encaminhei mais a minha vida política. 
 
R.S. – Interessante. 
 
V.S. – E aí eu chego à direção do Sepe, deixo de ser base. Vamos dizer assim, no Sepe central 
eu deixo de ser base. No Sepe central, na década de 90, em 92, que eu vou fazer parte da 
equipe da Secretaria de Assuntos Educacionais coordenando os orientadores educacionais, 
mas eu deixo de ser base no período de... eu acho que foi em oitenta e... no finalzinho de 80, 
com a Talita, fazendo a chapa com a Talita e com a outra menina que agora eu esqueço o 
nome – ela vai me matar porque ela foi minha aluna e é professora, de vez em quando ela me 
convida até para dar palestra na Feuc. Então, eu fiz chapas aqui. E as duas, fazendo mestrado, 
me deixam sozinha aqui, porque a gente tinha a sede, na década de 80, ali no Beco do Siridó, 
que era o sindicato... era emprestado. Depois o sindicato metalúrgico foi lá para a Cesário de 
Melo, a gente ficou sem sede e o Sinpro emprestou um cantinho lá. 
 
R.S. – Perto da Moacir. 
 
V.S. – Perto da Moacir. A sede velha. Era aquela casinha velha. Aí fomos para lá. 
 
R.S. – Você foi de 80 até...? 
 
V.S. – Não, eu fiquei uma gestão de dois anos e aí elas entregaram. Aí eu em vi sozinha 
porque elas tinham o mestrado, eu falei: "Eu!?" Eu peguei a chave... Nessa época a Florinda 
era presidente Sinpro, eu falei: "Florinda, tem um armário lá no Sinpro com tudo da Regional 
V, mas eu não quero mais ser diretora, o que eu faço?" Aí a gente conversou e ela falou: 
"Então você vem para a nossa diretoria que a gente vai resolver." Aí eu entreguei a chave do 
armário, porque era um armário, e falei: "Lá que estão as coisas do Sepe. Mas eu quero 
militar." Aí passei a militar. Deixei de ser diretora e passei a militar no Sepe central. 
 
R.S. – Isso em 82. 
 
V.S. – Final de 80. 
 
R.S. – Final de 80. Então você ficou bastante tempo. 
 
V.S. – Não, essa gestão de direção da regional foi nesse período de um ano e pouco. 
 
R.S. – De oitenta até... 
 
V.S. – Não, de 86... Eu tenho... Fazendo as contas eu te digo. Eu tenho que fazer as contas. 
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R.S. – Então, depois você passa para mim. 
 
V.S. – Em 88, aí é a história da Regional V, que a gente vai depois entrar. Então aí eu passei a 
militar no Sepe. Então, o que acontece? Em 90 eu começo no Sepe central. Já tive, 
anteriormente, duas gestões na direção do Sepe. Essa última gestão, atual, eu sou diretora do 
Sepe central na Secretaria de Funcionários e estou suplente na Regional V. 
 
R.S. – Então, você é diretora do Sepe central na parte dos funcionários. 
 
V.S. – Não, eu sou diretora da Secretaria de Aposentados. 
 
R.S. – Ah, dos aposentados. Mas não é daqui da Sepe Regional V. 
 
V.S. – Não, só a central. Eu sou diretora do Sepe central. 
 
R.S. – E atualmente, quem está na direção? 
 
V.S. – E aqui na Regional V eu estou como suplente. Mas aí temos uma história da Regional 
V. A história da Regional V começa lá em 77, aonde um dos diretores da Chapa 1, que 
concorreu para essa gestão na Chapa 1, que é o Joacir Santos, ele e outros companheiros 
fizeram o movimento aqui na Regional V, que começou em 77 assim, mais ativo, com uma 
mobilização mais ativa, em que a gente fazia... Em 79 e na década de 80, a gente enchia o 
Artur Azevedo. 
 
R.S. – Vocês iam às escolas também, pediam participação? 
 
V.S. – É. Fazíamos piquete na porta das escolas, confrontos com a polícia... 
 
R.S. – Então, a Regional V participava das greves, dos confrontos... 
 
V.S. – É, só que o Sepe tinha uma outra estrutura, que não é a estrutura de hoje. 
 
R.S. – E qual seria então? Eu faço essa pergunta aqui também, sobre a estrutura do Sepe. Do 
seu ponto de vista, como deve ser a atuação do Sepe? 
 
V.S. – O Sepe tinha uma outra estrutura. Então, eram cinco regionais. Porque essas regionais 
não foram criadas assim, alguém sentou e disse assim: "Vamos formar as cinco regionais." 
Não. 
 
R.S. – Separar, não é? 
 
V.S. – Elas foram criadas na década de 80 pelo movimento. O que acontecia? Os profissionais 
na época, os professores – porque o Sepe era sindicato de professores – os professores da 
atual Zona Oeste... 
 
R.S. – Eles circulavam nas escolas... 
 
V.S. – A gente fazia um bloco único. Então, as reuniões eram em Campo Grande. De 
Realengo, Deodoro até Santa Cruz. 
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R.S. – Então ficava muito... 
 
V.S. – Então ficava grande. Era em Campo Grande. Então, a gente enchia o Artur Azevedo, 
as ruas, passamos para o Artur Azevedo quando a igreja já não dava mais, porque a Igreja 
Nossa Senhora do Desterro faz parte da história do Sepe, não é? 
 
R.S. – É interessante, não é? 
 
V.S. – As reuniões clandestinas, além de ser... elas aconteciam em algumas igrejas e a do 
Desterro era uma delas. 
 
R.S. – Tinha os padres com aquela visão mais libertadora. 
 
V.S. – Mais libertadora. Então, quando a gente passa daquelas movimentações e o Sepe 
começa a se organizar como centro estadual de professores, esses grupos começam o quê? A 
ser, vamos chamar assim, multiplicadores do Sepe. Então, íamos para reunião, assembléia do 
Sepe, e aí vínhamos para a escola. Precisava reunir o pessoal, faziam reunião, e começou a 
formar as lideranças. Aí Bangu, "Ah, tudo bem, vamos dividir. Vide Deodoro." Aí começou a 
fazer dois grupos. 
 
R.S. – Para dividir até o grupo que ia, "Vocês vão para Santa Cruz, o outro grupo vai para..." 
 
V.S. – Mas o que é que faz? O Sepe se organiza em cinco regionais, a da Zona Oeste... E aí 
fica sendo Regional V. E esse trabalho que vai da Regional V, quando o Sepe... Aí o Sepe vai 
crescendo, se reestrutura, e vão reestruturar as regionais: Bangu, Santa Cruz... Aí é criada a 
Regional VIII e a Regional XIX, porque solicita essa divisão. E outras regionais dizem: 
"Então vamos também dividir." 
 
R.S. – São quantas no total? 
 
V.S. – De cinco passa para nove regionais. Passa para nove. Mas essa organização passa pela 
mobilização da luta. Nenhum técnico sentou e disse: "O Sepe vai ter essa estrutura." O mesmo 
acontece com os municípios. Alguns municípios vão se organizando e vão... Por exemplo, o 
Norte Fluminense, um município lá se destaca... 
 
R.S. – Aí separa. Não é uma coisa programada. Estou entendendo. 
 
V.S. – Então é criado o que se chama de núcleos, e aí começamos a ter eleições para núcleos e 
regionais. Já na década de 80. 
 
R.S. – Aí já começa a separar por regiões. 
 
V.S. – E aí, quando tem eleição do Sepe central, tem eleição dos núcleos e regionais. E aí a 
gente tem estatuto, que eu posso te dar, que dá a organização. E aí o Sepe passa toda a década 
de 80 numa luta crescente, das regionais, de tudo. 
 
R.S. – Você tem esse material, os documentos? 
 
V.S. – Temos. 
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R.S. – Eu preciso escrever porque eu acho isso muito importante, não é? 
 
V.S. – Então, o que acontece? Aí a Regional V... Quando eu digo que eu passo para ir para o 
Sepe central, na gestão que somos as três, eu, Talita e a... 
 
R.S. – Depois, quando você lembrar... Liga para ela. 
 
V.S. – Não, eu tenho que lembrar para você botar. Eu vou olhar. É um absurdo! 
 
R.S. – Depois você lembra. Mas está ótimo. Está muito boa a entrevista. 
 
V.S. – Aí nós saímos, fechamos a regional, e sai uma greve da rede municipal e a regional 
sem direção. Aí um grupo da rede municipal... 
 
R.S. – Isso foi quando? 
 
V.S. – Em oitenta e... em oitenta e poucos. 
 
R.S. – Mas por que fechou, foi porque não tinha lugar para organizar? 
 
V.S. – Eu vou te dizer quando. 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
R.S. – Esse jornalzinho eu posso ver depois com calma. 
 
V.S. – Não, é para eu te dar a data. É uma entrevista... É em 96. Entre 95 e 96 tem uma greve 
do município – aqui tem o material. 
 
R.S. – Eu posso levar esse material depois, Vera? 
 
V.S. – É porque nós vamos começar a contar a história. E aí o Cláudio, que é diretor da atual 
gestão... 
 
R.S. – Ah, o Cláudio... 
 
V.S. – ...da Chapa 4, de oposição à minha... 
 
R.S. – O Cláudio é o atual diretor? 
 
V.S. – É. 
 
R.S. – Mas aqui da Regional V. 
 
V.S. – O Cláudio mais um grupo, não é? 
 
R.S. – O Toni também está partic ipando? 
 
V.S. – Não, é o Cláudio, a Ivanda e outros. É um grupo, mas assim, liderado pelo Cláudio e a 
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Ivanda. Eles formam uma comissão para poder levar a greve aqui na Zona Oeste, e aí me 
chamam para a comissão. Eu não podia porque eu tinha me demitido de... eu tinha entregue a 
chave na gestão que deveria estar dirigindo a Regional V. Aí eu falei para ele que eu não 
poderia mas estaria no movimento com eles. E fiquei no movimento. E essa comissão 
terminou o período da gestão e tentamos fazer uma eleição – eu, o Cláudio, a Ivanda – para a 
gestão seguinte, só que nós precisávamos de seis pessoas: três para ser chapa e três para ser 
comissão eleitoral, e não tínhamos os seis. Então, avaliamos que era mais importante fazer a 
eleição do Sepe e depois ver como formaríamos uma comissão, e aí eu, o Cláudio, a Ivanda... 
E aí outros vieram para a comissão eleitoral. Até foi interessante porque, quando a gente 
assumiu a comissão eleitoral, outras pessoas vieram nos ajudar na eleição. Foram oito anos 
sem direção. 
 
R.S. – Caramba, oito anos! Mais ou menos a data... 
 
V.S. – É, foram oito anos. 
 
R.S. – De 90... 
 
V.S. – De 86... De 85... 
 
R.S. – De 85 até noventa... 
 
V.S. – Até noventa e poucos. 
 
R.S. – Até 93, por aí, não é? Aí só atuava no Sepe central porque a Regional V não tinha 
direção. 
 
V.S. – Vamos até considerar 97 porque tinha uma gestão aí de... 
 
R.S. – Que não funcionava. 
 
V.S. – Que não funcionava mas que foi eleita, não é? Aí ficaram quase oito anos, ou 
aproximadamente oito anos, sem... 
 
R.S. – Sem direção. E ficava fechado. Vocês não tinham local, não tinham nada. 
 
V.S. – Não tínhamos local, não tínhamos nada. Fechado. Quer dizer, o Sepe não fechou a 
regional, ela ficou sem direção. E como é que essa regional funcionava? Com a nossa 
militância. A gente ia para a escola, a gente... 
 
R.S. – Mesmo não tendo espaço, a regional estar... 
 
V.S. – Só não tinha o espaço físico. Só não tinha direção. 
 
R.S. – Não tinha direção mas vocês... 
 
V.S. – A gente usava o Sinpro como espaço físico e a Igreja Nossa Senhora do Desterro como 
espaço de... Pedia o salão para fazer reunião... 
 
R.S. – Esse espaço de vocês aqui, hoje, vocês demoraram a conseguir, isso foi mais ou menos 
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a partir de quando que vocês conseguiram esse espaço da Amaral Costa? 
 
V.S. – Esse espaço foi após esse... esse longo, não é? 
 
R.S. – Um período aí sem... 
 
V.S. – É um período em que teve uma greve na rede estadual bem longa, bem... e que a gente 
ia de trem fazer assembléia lá embaixo. Eu, a Eva e a Daisi, porque as três trabalhávamos no 
Sara. A gente saía do Sara, pegava o trem para ir para as assembléias e elas... E voltávamos de 
trem. Então, depois da assembléia, que eu voltava cheia de tarefa, para correr escola, aí a 
Daisi falava assim: "Meu Deus! O Sepe tem que fazer uma... abrir a Regional V." Até que, em 
97, eu estou no Sara trabalhando, chega o Sica, que na época era diretor da Regional VIII e do 
Sepe central, chega lá me procurando e diz: "Vera, eu arrumei uma comissão eleitoral para 
reabrir a Regional V. Você e mais duas para ser candidata à direção." 
 
R.S. – Então, você foi em 80 e depois, em 97... 
 
V.S. – Em 97. 
 
R.S. – Novamente. 
 
V.S. – Em 85... 
 
R.S. – Por aí, não é? 
 
V.S. – É, em 85 e depois, em 97. Eu falei: "Está bem, eu vou arrumar. Pode... O que eu tenho 
que fazer?" "Hoje, às sete horas da noite, na regional de Bangu, com as identidades das três 
candidatas." Aí eu fui à biblioteca do Sara e falei: "Daisi, a sua identidade." Ela falou: "Para 
quê?" Eu falei: "Para ser diretora do Sepe. Você não quer reabrir a Regional V? Já tem 
comissão eleitoral,  que o Sica já arrumou, faltam dois nomes, o meu e o teu já estão na lista." 
Ela falou: "Então, espera aí que eu vou procurar a Eva" – a Eva era inspetora, é até hoje 
inspetora no Sara – "...para ela dar a identidade dela e fechar." E Daisi pegou a identidade de 
Eva, e eu e Daisi fomos para Bangu. Saímos do Sara e fomos para Bangu... 
 
R.S. – Aí reabriu. 
 
V.S. – ...registrar a chapa e aí... Na caixinha de sapato. Não é, Eva? Com a caixinha de sapato 
e fazendo eleição nas escolas. O nosso cabo eleitoral, o Bid, que era na época diretor do Sepe 
central e que vinha para cá para ajudar a gente. E aí reabrimos. O armário do Sinpro já não era 
aquele armário, já era outro – porque o material foi empacotado e estava guardado em um 
outro armário. E a direção do Sinpro... Ele falou: "A gente pediu o espaço até que a gente se 
organizasse, a gente tem um espaço aqui..." Tinha uma associação comunitária que 
funcionava lá e ele falou: "Vocês querem dividir?" Aí deram uma estantezinha para a gente, 
uma mesa, e a gente começou ali – a gente tem fotografia do espaço. Aí começamos ali, no 
Sinpro, a direção da regional. Na época eu já estava envolvida no trabalho do Sepe com 
aposentados – que foi uma época muito difícil para a questão das aposentadorias – e a Eva era 
funcionária, resolvemos que nós iríamos começar um trabalho com funcionários e 
aposentados e especialistas de educação. O que vingou foi funcionários e aposentados, 
especialistas a classe já estava muito... e que até hoje é muito difícil. Desde que eu fui para a 
coordenação do núcleo de especialistas no Serviço de Orientação Educacional na Secretaria 
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de Assuntos Educacionais do Sepe, eu sou já representante do Sepe na CNTE, no 
Departamento de Especialistas de Educação, mas no Brasil inteiro caiu em crise mesmo a 
orientação educacional, virou profissional descartável, e estão a cada dia jogando fora mesmo, 
não é? E não fabricando outros. Porque do material descartável, fabricam outros e nós 
ficamos descartáveis sem fabricação. E aí, a produção de orientadores educacionais existe nas 
faculdades, eu acho que o pessoal da faculdade deveria entrar com um processo porque eles 
não têm mercado de trabalho na rede pública, só na particular. 
 
R.S. – Só na particular, é verdade. 
 
V.S. – Por que não na rede pública se até na Polícia Militar tem orientadora educacional? 
 
R.S. – É verdade. 
 
V.S. – E em outros setores públicos tem, e na educação não tem, não é? 
 
R.S. – E o Sepe, eles estão reivindicando agora essa volta? 
 
V.S. – O que acontece? O Sepe trabalha com mobilização da categoria e nós não temos 
especialistas – orientador e supervisor – para mobilização, porque mais uma descaracterização 
que veio desse [inaudível] foi quando no último governo... nos governos do Marcello Alencar, 
quando é criada a coordenação, surge o papel do coordenador, o coordenador pedagógico, que 
o Cesar Maia aproveita isso e cria essa função como função gratificada. Muitos orientadores 
passaram a ser coordenadores pedagógicos dentro da função gratificada e você hoje... Eu acho 
que, se formos reunir... Porque é uma categoria que é aposentada. Na sua maioria é 
aposentada. 
 
R.S. – O orientador pedagógico, não é? 
 
V.S. – O orientador educacional e o supervisor educacional, que dentro da rede... 
 
R.S. – Que fazia parte do antigo SOE nas escolas, não é? 
 
V.S. – Isso. 
 
R.S. – Quando eu estudei no Raja existia o SOE. Às vezes, aquele aluno muito perturbado, 
"Ah, leva ele lá para o SOE." 
 
V.S. – É, e dava orientação e aconselhamento. 
 
R.S. – Dava orientação. E era muito bom para o professor também, não é? 
 
V.S. – Então, o orientador não existe no seu papel específico, pegaram o coordenador 
pedagógico e deram múltiplas funções, ele passou a ser o faz-tudo da escola e alguns 
orientadores e supervisores estão nessa função. 
 
R.S. – Mas o Sepe está tentando voltar a atuar? 
 
V.S. – Eu, enquanto coordenadora e representante dos especialistas de educação, orientador e 
supervisor, na CNTE, eu não consigo avançar nessa luta porque não existe uma categoria 
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organizada. Então, o Sepe... 
 
R.S. – Porque muitos já aposentaram, como você colocou, não é? 
 
V.S. – É, como o Sepe trabalha com a categoria como um todo – porque hoje ele é um 
sindicato de profissionais da educação, que agrega todos os profissionais da educação. 
 
R.S. – Professores e funcionários. 
 
V.S. – Ele trabalha com a especificidade mas dentro da luta do específico. Por exemplo, já há 
alguns anos a gente vem trabalhando a questão do professor de 40 horas, que é uma 
especificidade porque eles foram criados em uma secretaria especial, estão com uma vida toda 
específica e... 
 
R.S. – Plano de carreira zerado, não tem. 
 
V.S. – E excluído do processo integral. E aí é uma luta. Mas o professor de 40 horas faz 
representação dentro do Sepe para essa luta. 
 
R.S. – Então, do seu ponto de vista, a atuação do Sepe, até relacionada à questão da 
precarização dos profissionais de educação, eles estão atuando nesse sentido, de buscar uma 
valorização... 
 
V.S. – Valorização de todos, não é? 
 
R.S. – De todos. 
 
V.S. – Mas, como o Sepe não é um sindicato que trabalhe apenas com o processo jurídico, ele 
trabalha com o processo jurídico, com o processo político, é um sindicato combativo, é um 
sindicato que trabalha com a categoria, que as deliberações são de assembléia, então você 
precisa de representatividade para que as lutas específicas sejam levadas. Então, o que 
acontece? A gente consegue levar – e foi do processo de unificação lá na década de 90 – a 
gente consegue trabalhar com os funcionários, que a cada dia vem crescendo, o que foi uma 
dificuldade... 
 
R.S. – Ah, uma coisa que eu queria te perguntar, no início da fundação do Sepe tinha quantos 
filiados mais ou menos? É difícil, não é? Isso são detalhes que eu posso pegar depois com 
vocês através de material. A divulgação do Sepe junto aos profissionais de educação: vocês 
corriam as escolas, não é? 
 
V.S. – É. A divulgação inicial era os boletins do Sepe, que eram feitos em papel ofício na 
máquina de escrever, datilografados, mas a base mesmo é o trabalho dentro da escola, não é? 
O sindicato... 
 
R.S. – Participar da escola, não é? 
 
V.S. – De ir à escola. Hoje, a rede é muito grande, a demanda é muito grande. Por exemplo, o 
Sepe, que não trabalhava com processo jurídico, hoje tem um processo jurídico imenso. Por 
exemplo: nós temos duas ações novas, dentro de 2004, que é a ação contra o Banerj. O Sepe 
tem 15 mil ações – porque são individuais, não é? Quinze mil! É uma loucura! 
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R.S. – E essa ação é causa ganha, não é? 
 
V.S. – É uma causa ganha, que a Anacont [Associação de Assistência ao Consumidor e 
Trabalhador] ganhou. Nós ganhamos... Porque o Sepe teve que entrar pedindo ao juiz a 
entrada na ação para jogar os nossos filiados, a categoria, e o juiz deu para os filiados, já 
estamos com mais de 15 mil pessoas. Tivemos que parar porque senão não dá. Tivemos que 
contratar uma equipe especial para tratar dessa... 
 
R.S. – Então, na verdade o Sepe tem uma forte iniciativa junto aos seus filiados, não é? 
 
V.S. – É. Temos uma ação que é dos aposentados, que foi uma ação que nós ganhamos no 
governo do Marcello Alencar, em 98, que era uma gratificação... 
 

[FINAL DA FITA 1-A]* 
 
R.S. – Por que essa ação contra o Banerj? 
 
V.S. – Essa ação contra o Banerj foi porque o Banerj cobrou, indevidamente, uma taxa aos 
correntistas. Quando ela mudou o sistema, ela não comunicou aos correntistas antigos a 
cobrança da taxa e cobrou aleatoriamente. O Banerj não poderia fazer aquela cobrança como 
fez. Então, a Anacont descobriu isso e entrou com uma ação e ganhou. Então, o Banerj tem 
que pagar, devolver esse dinheiro. Então, a Anacont ganhou a ação. O Sepe, em uma certa 
época foi deliberado que o Sepe iria entrar... habilitar na ação da Anacont a categoria. Então, 
o Sepe solicitou ao juiz a habilitação na ação da Anacont. Só que o juiz, quando deu ao Sepe o 
direito do ganho, deu para os seus filiados. Então, quer dizer, não é extensivo. O Sepe não 
pode entrar para quem não é filiado porque foi concedido aos filiados. Então, essa ação é 
ganha. Como são muitos e o Sepe ia entrar com os 15 mil, isso faz... é no fim uma ação 
política, não é? 
 
R.S. – São 15 mil... 
 
V.S. – Quinze mil que deram entrada. 
 
R.S. – Que são filiados. 
 
V.S. – Que são filiados, mas tem mais filiados aí. 
 
R.S. – Tem mais filiados, não é? 
 
V.S. – Então, o que aconteceu? 
 
R.S. – São aproximadamente... O Sepe tem mais de 15 mil filiados. 
 
V.S. – Mais de 30 mil filiados. Então, o que aconteceu? Agora o advogado já... Porque é um 
trabalho de leão, não é? Só quem está lá dentro é que vê. Teve a parte que o pessoal 
preencheu a ficha, teve que ser digitado, corrigido, visto quem é filiado, data de filiação... 
 

                                                 
* A fita 1-B não foi gravada. 
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R.S. – Um trabalho e tanto! Vocês praticamente devem ter o número total de filiados, não é? 
 
V.S. – Agora o advogado... 
 
R.S. – Vocês já têm o número total de filiados? 
 
V.S. – Não temos, não. 
 
R.S. – No departamento. 
 
V.S. – Eu não sei. Pela Sepe até tem. Do Sepe central eu até posso te dar. 
 
R.S. – Ah, então depois eu vou... 
 
V.S. – Eu posso até te dar. 
 
R.S. – Mas chega a ser mais de... Pelo o que você falou aí... 
 
V.S. – Porque nós temos filiado da rede estadual, das redes municipais. Então, o que 
acontece? Agora o advogado do Sepe, o José Eduardo, ele está tentando dar entrada em 
pequenos blocos para facilitar o pagamento. Porque botar os 15 mil juntos ele está achando 
que vai ser complicado para o Banerj fazer. Então, ele vai... Vai ter um conselho deliberativo 
do Jurídico para ver como é que a gente resolve, porque em fevereiro está terminando todo 
esse processo. E a outra grande ação que atende a quase oito mil aposentados é essa dos 164 
para professor e 50 para funcionários. Porque todos... Porque aí a gente ficou um ano de preto 
– em todo lugar que a gente ia, todo movimento sindical que a gente ia a gente ia de luto – e 
levamos três dias fazendo um plantão na porta do Palácio Guanabara. Aí o Marcello Alencar 
negociou e... Foi assim: foi uma grande... Ele negociou e deu para os aposentados, mas antes 
dele dar para os aposentados foi uma mobilização, teve greve... 
 
R.S. – Vários movimentos. 
 
V.S. – Vários movimentos. E aí conseguiu a incorporação mas não conseguiu para os 
aposentados, então os aposentados levaram um ano para conseguir. Um ano de luta para 
conseguir. Nós conseguimos a incorporação mas não conseguimos o retroativo e aí tivemos 
que entrar com a ação. Essa ação a gente ganhou em 2003... No finalzinho de 2002. Em 2003, 
a gente começou a caminhar para a ação, a solicitar. Só que o aposentado não é igual a 
professor que você manda um comunicado para a escola e ele socializa. Então, ou o 
aposentado mudou de endereço, morreu... 
 
R.S. – Para buscar esses filiados foi uma coisa complicada, não é? 
 
V.S. – Então, a gente jogou nas escolas, porque também tem aposentado com duas matrículas 
porque isso facilita. E um problema: data da aposentadoria. O estado não nos dava a relação 
dos filiados aposentados – porque o juiz deu também o ganho para os filiados. Ele não dava. 
Então, a gente levou o ano de 2003 todo com um trabalho artesanal de louco, que a Secretaria 
de Aposentados fazia, e este ano, em agosto de 2004, o jurídico do Sepe conseguiu que a 
secretaria desse a listagem da rede estadual. Aí batemos com um problema porque nós temos 
pessoas que são... por exemplo, tem uma matrícula no estado e uma no município. Ela é da 
rede estadual mas ela é filiada ao Sepe pela rede municipal. Então, os que eram do município 
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do Rio de Janeiro, o cadastro dele é direto no Sepe central, abriu lá e tem., mas o dos núcleos 
não. Nos outros municípios, eles são filiados... o desconto deles é na folha da prefeitura do 
município. 
 
R.S. – Aí ficou complicado. Mas vocês estão conseguindo aí aos poucos... 
 
V.S. – Então, fechamos agora, dia 30 deste mês... Tivemos que mandar para o município, 
estamos corrigindo, dia 30 a gente fechou, mas ainda ligo. Ontem mesmo eu liguei para um 
município porque faltava um aposentado. Para avisar. O aposentado não aparece para dar. 
Então, o que a gente vai fazer? Todo mundo que está com os dados que o juiz pediu, nós 
vamos estar mandando a ação e os que não têm os dados vão entrar depois. E quem morreu... 
 
R.S. – Isso que eu ia te perguntar: o parente tem direito? 
 
V.S. – Logicamente, o advogado do Sepe vai entrar com um pedido ao juiz para pagamento 
aos seus... 
 
R.S. – Aos seus dependentes. 
 
V.S. – Dependentes. Então, são duas grandes ações e tivemos que contratar pessoal específico 
para isso. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma luta jurídica, a gente tem as campanhas, as 
campanhas gerais e as locais. Quer dizer, os núcleos e regionais têm autonomia para o seu 
dia-a-dia, para o seu funcionamento diário. Eles recebem um repasse, o repasse dos núcleos é 
de acordo com o número dos seus filiados, e as regionais, como o município é único, foi 
estabelecido um percentual... 
 
R.S. – Quando você fala de núcleos, você está falando de regional? 
 
V.S. – Núcleos, eu estou falando das organizações dos municípios, dos outros municípios, e 
quando eu falo em regional eu estou falando do município do Rio de Janeiro, que são as nove 
regionais. Então, por exemplo, este ano, o último seminário de direção, que foi em setembro 
deste ano, o que a gente tirou? Que todos os núcleos e regionais devam ter um espaço de sede, 
não mais funcionar em espaço emprestado, na casa... Porque funciona na casa. A Regional V 
já funcionou muito na minha casa, não é? Nos oito anos que não tinha regional, funcionava na 
minha casa, com o meu telefone. 
 
R.S. – Todo o material... 
 
V.S. – O material. A primeira gestão, na minha casa, na casa da Daisi, na casa da Eva, porque 
tinha um espaçozinho ali do Sinpro mas a gente acabava... 
 
R.S. – Levando um pouco o trabalho para a sua casa. 
 
V.S. – É. Então a gente fez uma estrutura de um repasse mínimo de dois mil reais para os 
municípios alugarem uma sala e começar a ter uma estrutura, ter um funcionário... Essa é a 
nova estrutura. Porque o Sepe, quando começou, e vamos datar... Porque em 97 foi mais 
organização política... em 79. Mas na década de 80 ele funcionava em espaços emprestados: 
outros sindicatos, nas nossas casas, e na década de 90 o sindicato já começou a ter. E nós, na 
primeira gestão, nós resolvemos... Porque era eu, Eva e a Daisi as diretoras mas nós tínhamos 
outros companheiros que nos ajudavam, e nós resolvemos organizar a regional e em outubro 
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de 98 nós alugamos essa sede aqui. Dia 15 de outubro nós mudamos para cá, não é? 
 
R.S. – Que bom! Tem o espaço de vocês, isso é legal. 
 
V.S. – Espaço, e achávamos... A gente até ria muito porque... "qual a categoria que virá?" 
Para a Conceição e o Guaraci, que na época nos ajudavam muito aqui, a gente dizia assim: 
"Quem virá aqui?" E dia-a-dia a categoria foi chegando e hoje você está vendo, toda hora tem 
que desligar porque tem um movimento já, a gente tem um trabalho, não é? A direção que 
começou, que recomeçou a Regional V, reabriu a Regional V, eu a Eva e a Daisi, as três, hoje 
é uma direção com dezoito diretores mas, infelizmente, as três chapas... uma das chapas nunca 
assumiu essa direção, que foi a Chapa 5, que foi uma composição de chapa de governo... 
 
R.S. – Como é que é, é mudança de dois em dois anos, cada chapa... Como é que funciona? 
 
V.S. – Eu vou explicar isso para você: o último congresso do Sepe aprovou, essa gestão é de 
três anos mas as gestões anteriores eram de dois. 
 
R.S. – De dois anos. 
 
V.S. – A partir dessa nossa gestão atual é de três, que foi aprovada no último congresso. 
 
R.S. – Que está o Cláudio, não é? 
 
V.S. – É. Para essa gestão foram três chapas. A gestão anterior foram duas chapas: a liderada 
por mim, Eva e Daisi e a liderada pelo Cláudio. E aí o Cláudio trouxe um grupo e... É uma 
chapa de oposição a do Cláudio. Apesar de a gente levar a regional de uma forma bem 
solidária, bem... 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
V.S. – Teve uma chapa... Teve as chapas concorrentes. E é muito engraçado, nas duas gestões 
em que a chapa do Cláudio com a nossa chapa competem, na anterior tivemos empate técnico. 
Porque a categoria há muitos anos vê Vera, Eva, Daisi e Cláudio como liderança dessa 
regional, não é? 
 
R.S. – A gente pensa como uma coisa única. É essa a sensação que eu tenho, que é uma coisa 
única. 
 
V.S. – Mas não é uma coisa única, nós somos oposição. 
 
R.S. – Como vocês viajam juntos, na última vez estava todo mundo junto, para mim era uma 
coisa única. 
 
V.S. – Nós somos chapas de oposição. 
 
R.S. – São chapas de oposição. Interessante. 
 
V.S. – Somos chapas de oposição. Só que nessa última gestão veio uma terceira chapa, uma 
chapa de formação governista, de apoio ao governo Rosinha, que é a Chapa 5, que a gente 
chama Chapa 5. 
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R.S. – Vocês são de que chapa? 
 
V.S. – Eu, a Eva e Daisi somos da Chapa 1, o Cláudio é da Chapa 4... 
 
R.S. – É junto com o Toni? 
 
V.S. – É. 
 
R.S. – E a mulher do Toni também? 
 
V.S. – É. 
 
R.S. – A Chapa 4. 
 
V.S. – Depois eu vou te fa lar a composição. E tem a Chapa 5. A Chapa 5 foi uma chapa de 
governo, que eles queriam mesmo era o espaço do Sepe central mas para se eleger no Sepe 
central tem que ter políticas em núcleos e regionais. 
 
R.S. – Os núcleos e regionais estão acima das regionais? Não, não é? 
 
V.S. – Não, os núcleos e regionais são uma extensão, são como filiais do Sepe. Como o 
município do Rio de Janeiro é muito... tem uma rede de escola muito grande, o Sepe é 
dividido em regionais. Porque são 1.035 escolas só da rede municipal do Rio de Janeiro. 
 
R.S. – Então o Sepe tem hoje, aproximadamente, quantas regionais? 
 
V.S. – Nove regionais. 
 
R.S. – Nove regionais. E esses núcleos? 
 
V.S. – Núcleos, são 33 núcleos organizados. 
 
R.S. – Núcleos organizados. Isso é importante. 
 
V.S. – São 33 núcleos organizados. 
 
R.S. – Vocês têm esses documentos, essas coisas todas? Eu vou precisar. 
 
V.S. – Tem até a relação dos núcleos, eu posso te dar. Então, o que aconteceu? Nós somos 
chapas de oposição dentro do Sepe central e, logicamente, dentro da regional. Mas, como a 
nossa militância, historicamente, nessa regional vem da base: eu era base, Cláudio era base, 
Emília era base, Denatoni, Regina. Todo mundo era base, e base de muito tempo. Então, o 
que acontece? A gente coloca a Regional V acima das nossas divergências políticas. A gente 
tenta buscar alguns consensos para que essa Regional V seja harmoniosa e que tenha um 
trabalho. E fazemos nossa disputa política. Nós fazemos nossa disputa política no espaço da 
disputa política. Então, a Chapa 5, que concorreu aqui, era uma chapa de apoio a Rosinha, se 
fez por isso, tomaram posse mas nunca, além da festa de posse, apareceram aqui. 
 
R.S. – O que é isso! 
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V.S. – Apareceram como diretor dessa regional... 
 
R.S. – Ficaram quanto tempo? 
 
V.S. – ...nas brigas do Sepe e Rosinha, se apresentando no jornal O Diálogo, aquele que ia 
para as escolas, que chegava um monte, e o Sepe não consegue fazer tanto material, como 
diretores do Sepe, da regional... 
 
R.S. – Mas nunca... 
 
V.S. – Mas sem nunca trabalhar. Pela Chapa 1... 
 
R.S. – Foi há quanto tempo nesse período essa Chapa 5? 
 
V.S. – Não, é dessa gestão. 
 
R.S. – Dessa gestão agora. 
 
V.S. – Pela Chapa 1 nós já estaríamos pedindo a retirada deles da direção. O que ficou 
complicado para a Chapa 1? Primeiro que não houve acordo com a Chapa 4 mas o acordo... 
Porque é espaço político mesmo. Quem ocuparia a vaga deles seria a Chapa 1 e a Chapa 1 foi 
composta por 24 membros para essa direção. A Chapa 5 foram cinco ou seis. Ficaram três 
porque é pela proporcionalidade do voto. Esses três nunca que apareceram. Inclusive, eram 
quatro, um deles a posse foi negada porque ele não tinha se filiado no tempo hábil para ser 
candidato e não pôde... 
 
R.S. – Não pôde assumir. 
 
V.S. – E os três que ficaram nunca assumiram. A Chapa 4 tinha direito a sete mas optaram em 
dar posse apenas a cinco: o Demartoni na coordenação geral, o Cláudio na Secretaria de 
Finanças, a Emília na Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais, se eu não me engano – 
eu posso te dar isso por escrito. Não, a Alessandra na Secretaria de Assuntos Educacionais e 
Culturais, a Emília eu agora não me recordo e a Regina na Secretaria de Imprensa. 
 
R.S. – Eles fazem parte dessa nova chapa que está atuando agora. 
 
V.S. – Da direção. Esses cinco fazem parte da direção. Atuam, logicamente, dentro da linha 
política deles, que é uma linha política de conduzir o sindicato diferente da Chapa 1, não é? A 
Chapa 1, dos 24 ficamos nove efetivos e um na suplência e aí, dos efetivos: Eva na 
coordenação geral, Rosilene Almeida na Secretaria de Organização, a Edna na Secretaria de 
Cultura e Informação, a Maria da Conceição na Secretaria de Assuntos Educacionais, a 
Ângela na Secretaria de Saúde, Gênero e Raça e todas as discriminações sociais, a Luzia na 
Secretaria de Aposentados, o Joacir na Secretaria de Finanças com o Cláudio, faz parceria 
com o Cláudio, e a Vilma na Secretaria de Funcionários.  
 
R.S. – Isso da Regional V. 
 
V.S. – E eu sou suplente. 
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R.S. – E você é suplente. 
 
V.S. – É. Eu fiz até essa opção de ser suplente porque minhas atribuições dentro no Sepe 
central são muito grandes, não é? E como a gente aqui leva a luta política de uma forma 
harmoniosa, eu fiquei como suplente. 
 
R.S. – O que é um suplente, a função do suplente? 
 
V.S. – A função do suplente é, se alguns dos diretores da minha chapa tiver necessidade de 
uma licença por mais de um mês, um mês ou mais, eu assumo aquela secretaria. E se alguém 
desistir ou houver um impedimento qualquer, eu assumo. Até no Sepe eles mexem, o 
Denatoni diz assim: "Vera é suplente, não é?" Brinca comigo. Mas foi até a opção de eu ser 
suplente, e nós até queríamos que a Daisi... A Daisi tem uma suplência não escrita em ata mas 
uma suplência política, e o Guaraci. Eles têm uma suplência política aqui nas nossas ajudas da 
nossa Chapa 1, assim como o Daniel, do Raja, também faz uma suplência. E a gente 
combinou com os demais, com os outros quatorze da nossa chapa, que eles estariam sempre 
discutindo toda a política com a gente. Porque as chapas se reúnem enquanto chapas, não é? 
A Regina, aquela que chegou aqui para dizer que vai ao fórum, ela é da nossa chapa e ficou 
com a suplência não documentada. E a gente trabalha com o coletivo de base mesmo porque 
essa a linha da Regional V. É o ponto que une as duas chapas que hoje dirigem essa regional, 
que é a Chapa 1 e 4 porque a 5 só existe nos documentos, e esse é o ponto que nos unifica, 
não é? Nós acreditamos em um sindicato que atue junto à base, junto às escolas: os filiados, a 
categoria como um todo. A gente até brinca muito porque... 
 
R.S. – Indiretamente, vocês acabam atendendo à própria comunidade também. Essa questão 
do Banerj... 
 
V.S. – O slogan da nossa Chapa 1 é o Sepe na luta pela base. "O Sepe somos nós, nossa força 
e nossa voz", esse é o slogan da Chapa 1, e o slogan da Chapa 4 é "o Sepe no chão da escola". 
Aí a gente mexe muito, "Nós não queremos só o chão, não, nós queremos a escola toda." Nós 
brincamos muito com esses slogans. Então, o que acontece com a Regional V? De 97... Nós 
tivemos uma gestão 97 a 99 com três diretores... Porque as eleições do Sepe são no meio do 
ano. Então, pega meio, não é? Então, de agosto de 97 a agosto de... 
 
R.S. – E a chapa foi votada na escola, não é isso? O pessoal vai e vota, ano é? Eu lembro que 
a urna foi na escola. Eu lembro. 
 
V.S. – Isso. Em agosto de 99 a direção fui eu, Eva e Daisi. De 99 a 2001, eu, Eva, Daisi, 
Guaraci... 
 
R.S. – Vocês ganharam a chapa novamente. 
 
V.S. – Não, aqui era chapa única. Era chapa única. Aqui era chapa única. O Cláudio já era... 
Em 97 ele não era oposição. Em 97 ele era base, trabalhava com a gente, ajudava. Em 99, ele 
fez uma outra composição... 
 
R.S. – Aí formou uma nova chapa... 
 
V.S. – Formou uma nova chapa e essa chapa era oposição. Não aqui mas no Sepe central. 
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R.S. – É a Chapa 5? 
 
V.S. – Não, não... 
 
R.S. – É a Chapa 3, não é? 
 
V.S. – Não, na época não tinha essa numeração. Aí ele entrou em uma chapa que no Sepe 
central era oposição. Ele não fez aqui porque ele não queria ser oposição aqui. Em 99 a 2001. 
Quando foi em 2001 ele resolveu fazer uma chapa e fomos oposição aqui. E aí foi uma das 
duas chapas que foi empate técnico. 
 
R.S. – E aí como é que ficou esse empate técnico? 
 
V.S. – No empate técnico tivemos a mesma proporcionalidade de direção. Igual, o mesmo 
número que um tinha o outro tinha, não é? Isso de 2001 a 2003. De 2003 a 2004 a nossa 
chapa resolveu, no Sepe central, ser uma chapa que a gente chama de "puro-sangue", só com 
uma tendência política – porque às vezes a gente faz parcerias com outras tendências políticas 
– e aí nós resolvemos sair uma chapa que a gente chamou de "puro-sangue", ligada a uma 
corrente política sindical só, e fizemos aqui uma chapa... Em 2003 a nossa chapa... Em 2001 a 
Conceição era a nossa suplente, em 2003 o Joacir... Não, em 2001 a 2003 o Joacir fez parte da 
nossa chapa também, já entrou, era nosso tesoureiro, em 2003 ele continua sendo o nosso 
tesoureiro... 
 
R.S. – E em 2004... 
 
V.S. – De 2003 até 2006 porque essa gestão vai até 2006. E aí a gente tem essa composição 
maior, não é? 
 
R.S. – Posso te fazer uma pergunta? O Sepe também tem outras organizações sindicais 
nacionais? Ou não? 
 
V.S. – Tem. Por exemplo, o Sepe é filiado à CUT... 
 
R.S. – Ao CNTE... 
 
V.S. – E à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino, CNTE, que é a confederação 
que reúne... e a CUT. E o Sepe não é um sindicato com partido, ele é pluripartidário. Quer 
dizer, qualquer pessoa de qualquer partido, porque ele não é... As pessoas têm partido mas o 
sindicato não tem partido. 
 
R.S. – É verdade, não tem partido. [Inaudível] algum partido você? 
 
V.S. – Eu tenho. Eu sou petista. 
 
R.S. – Petista. 
 
V.S. – Ainda, apesar das dificuldades que a gente está enfrentando no Rio de Janeiro, mas eu 
ainda acredito na luta de 20 anos que o PT fez para colocar o Lula no poder e ele está 
conquistando municípios e estados pelo Brasil afora. Alguns companheiros petistas perderam 
a esperança e a crença mas a gente está aí na luta. 
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R.S. – Para terminar eu vou fazer mais três perguntinhas. Ao longo da história da instituição 
como tem sido as estratégias de organização interna e externa, a mobilização? Seria essa 
questão da... 
 
V.S. – Como é a mobilização do Sepe. 
 
R.S. – É. 
 
V.S. – Vou até começar com a eleição. O Sepe é uma direção colegiada, por isso os opostos 
estão juntos, não é? As oposições todas estão juntas porque ela é pela proporcionalidade dos 
votos. Então, tem maior... Por exemplo, aqui a Chapa 1 é a chapa majoritária. Em uma 
reunião de diretoria, se não houver consenso e estiverem todos os diretores da Chapa 1, a 
gente ganha no voto. Como a gente aqui trabalha muito com o consenso, raramente a gente 
trabalha com o voto. E no Sepe central nós não somos a majoritária, a majoritária foi a Chapa 
2, nós somos a segunda colocada. 
 
R.S. – O diretor do Sepe central atualmente quem é? 
 
V.S. – A direção do Sepe central é formada de 48 diretores distribuídos nas secretarias – eu 
posso te dar todas as secretarias – com cinco... O estatuto dá cinco coordenadores gerais. 
Como nós tivemos seis chapas, uma chapa, que é a Chapa 3, que é a chapa que tem uma 
representação petista de uma corrente chamada Articulação, que é a tendência política ligada 
ao PT, que é a tendência do presidente da República, que é a tendência da Benedita, que é 
uma tendência política mesmo, que é a Articulação, ela não teve percentual para garantir um 
coordenador geral, e a Rosinha trabalhou tão bem, deu tanto dinheiro para a campanha da 
Chapa 5 que eles conseguiram ter um coordenador geral. Mas o coordenador geral da Chapa 5 
do Sepe não apóia mais o governo Garotinho ou o Garotinho. Então, são cinco coordenadores 
gerais que são da Chapa 2, que é a majoritária, com três, quatro e cinco. Não, a três não, seis, 
quatro e cinco. A três não tem direção geral. Essa é a organização. Qualquer filiado ao Sepe 
pode participar de uma chapa da direção do Sepe central. Lá na sua escola vocês resolvem que 
vão ser diretores do Sepe central: pegam o estatuto e formam uma chapa e vai competir. 
Querem ser direção daqui: vão organizar e vai... Quer dizer, não existe... É filiado, pode se 
organizar. Essa é a primeira organização. Ela é um colegiado e esse colegiado tem as 
instâncias que são: os conselhos deliberativos, que reúnem os diretores do Sepe central com 
representação dos núcleos e regionais e de representação de escola, os representantes de 
escola têm direito a voz e o voto nos conselhos deliberativos. Pena que não aproveitam. Para 
dizer, é uma forma de dirigir o sindicato. 
 
R.S. – Sei, de dirigir, de participação. 
 
V.S. – De dirigir. Nós temos os conselhos, temos as assembléias e temos as reuniões de 
diretorias, a nível central, de núcleos e regionais, que são específicas. E a nossa mobilização é 
de mobilizar a categoria visitando a escola. As nossas eleições são organizadas através dos 
núcleos e regionais: existe uma comissão eleitoral que é responsável pela eleição da direção 
do Sepe central, e as comissões eleitorais que são responsáveis pelo processo eleitoral dos 
núcleos e regionais. E as urnas vão para as escolas. Elas rodam pelas escolas. 
 
R.S. – Inclusive eu até já votei. A urna foi lá uma vez e eu votei. 
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V.S. – As regionais e núcleos têm urnas fixas. 
 
R.S. – Agora, em termos conjunturais, a própria conjuntura política que a gente está 
vivenciando aí, quais foram as conjunturas políticas mais conflituosas para o Sepe? Será que 
foi no período da ditadura? Ou atualmente? 
 
V.S. – Vamos dizer, mais conflituosa, em termos de termos que estar buscando nossos 
direitos de luta, legitimidade do sindicato foi no período da ditadura militar. Os anos 70 que 
foi a organização do sindicato... A gente costuma dizer que a gente tem colegas que têm medo 
do diretor e nós não tivemos medo dos generais. Uma categoria que não teve medo dos 
generais na ditadura militar tem medo de um diretor de escola que é nosso colega... 
 
R.S. – É verdade. 
 
V.S. – ...e que não tem o poder porque estamos na democracia. 
 
R.S. – É sim, é verdade. 
 
V.S. – Foi uma luta de confronto mesmo, não é? Começou em 77 pegando até os anos 80, 
quando veio já o processo de abertura. Bem, os anos áureos da luta sindical foi a década de 
80, aonde a gente reunia 25 mil no Maracanã. Na década de 80, a gente enchia o Maracanã, o 
Sambódromo, Cinelândia... 
 
R.S. – E no momento estava tendo aquela relação [inaudível] também. O pessoal levava 
ônibus daqui para lá 
 
V.S. – Eram vários ônibus saindo de todas as regionais. Saia às vezes um ônibus de uma área 
de Campo Grande. Cinco ônibus para a Cidade [só] da Regional V. Então, eram aquelas 
caravanas imensas. A década de 80. A década de 90, a luta... Quer dizer, o que aconteceu? A 
década de 70... Os anos 70 e o início dos 80 foi a organização do sindicato, que aí a gente tem 
o Cepe com C, C-E-P-E, todas as siglas, S-E-P-E... 
 
R.S. – Até formar o Sepe. 
 
V.S. – Até formar o Sepe, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação que é hoje, 
integrando todos os profissionais de educação. Inclusive hoje até com uma discussão... Porque 
quando os governos colocam o terceirizado lá ele é um profissional da educação. Porque 
dentro da lógica do Sepe, quem trabalhar na escola... 
 
R.S. – Também faz parte. 
 
V.S. – Não é? A gente teve agora, na última eleição, um diretor com um problema sério 
porque eles votaram mas eles eram cabo eleitoral do diretor. Mas a gente respeita eles como... 
e isso dá uma polêmica dentro da categoria. Mas na visão do Sepe eles são. Então, a década 
de 80 foi das conquistas. A década de 90 seria o avanço dessas conquistas, e aí a gente 
conseguiu os avanços, e o retrocesso está sendo os anos 2000, a década agora que a gente... 
 
R.S. – Mas por que você acha que é um retrocesso? 
 
V.S. – O retrocesso. Por que retrocesso? O poder democrático deste país usa a escola como 
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meio para a sua política e não como fim para a educação. Haja vista a resolução para a eleição 
de diretores de escola, que em 96... O Sepe lutou... Na década de 90 nós conquistamos a 
eleição de diretores. 
 
R.S. – E agora está... 
 
V.S. – Nós fazíamos as... Sem ter lei nós fazíamos eleições na escola, negociávamos com os 
governos, os diretores eleitos eram nomeados e respeitados. Conseguimos a lei, que foi um 
projeto de lei apresentado pelo Minc em 96, e hoje estamos voltando a um retrocesso tamanho 
que faz uma resolução e essa resolução não diz qual o tempo de gestão, ela apresenta uma 
lista tríplice aonde a comunidade escolar vai às urnas, mas o que vale é a vontade do governo, 
apesar do plano gestor. Eu acho que tem que existir o plano gestor para a escola, mas com 
autonomia e com democracia.  
 
R.S. – Não um plano de cima, não é? 
 
V.S. – Não um plano gestor no currículo, para que o mais votado da escola seja passado por 
uma peneira política. E que a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro está loteado entre os 
deputados e que a Metro IV tem como seu tutor com todo o poder o coronel Jairo hoje. 
Porque sempre teve político mas a gente conseguia fazer com que esses políticos respeitassem 
a cidadania da comunidade escolar. E a gente enfrentava as metropolitanas. A gente 
enfrentava. Hoje, o governo Rosinha... Não só a Zona Oeste mas todo o estado... Eu estou 
falando da Metro IV porque é a coordenadoria que tem as escolas da rede estadual que a 
Regional V trabalha com elas, mas todas as Metros têm um político, e aqui o coronel Jairo... 
 
R.S. – É o quê? Ele é do partido da Rosinha? 
 
V.S. – Que fez... Que a base... Ele é do PSC que é o partido que a base governista deste 
partido que apoiava a Rosinha entrou com a inconstitucionalidade da lei da eleição direta para 
diretores e aí, suspendendo a lei por esse período ele ganhou uma liminar, mas não ganhou 
ainda o jogo. Tem uma liminar e a nossa luta agora é para derrubar essa liminar. E quando ele 
ganha lá na Alerj o apoio da bancada dele e ganha junto ao juiz, ele vira o grande defensor do 
governo Rosinha para dar o direito de mando nas escolas. Porque com o Projeto Nova Escola 
ela já dividiu a categoria e ela agora quer dividir a direção da escola e ter mais poder e mais 
poder. Então, com esse processo vem o retrocesso. E aí é que eu chamo "volta o curral 
eleitoral". Inclusive agora, no dia 14, a Secretaria de Aposentados está fazendo um debate 
com a direção do Sepe, com os coordenadores gerais e mais um representante da Chapa 3, que 
não tem representação na coordenação do Sepe. Um debate: como a direção do Sepe vê 2005 
após as eleições de 2004. Que conjuntura política tem para a categoria e para os aposentados. 
Então, esse é o primeiro retrocesso, que atinge as escolas. Você viu a entrada das pessoas aqui 
querendo saber se D.O. já saiu porque nem publicam, para publicar a gente tem que estar 
fazendo... Indo para a Secretaria... 
 
R.S. – Antigamente vinha para as escolas o D.O. 
 
V.S. – Não, não divulgaram ainda o resultado. Você é de escola estadua l e lá não chegou. 
Apesar de a sua escola ser chapa única, mas o seu diretor poderá não ser o diretor daquela 
escola sendo o que recebeu quase que a... recebeu a totalidade... Ele não teve, não. Ele não 
recebeu, não. Então, tira o direito da cidadania, do exercício da cidadania com o voto da 
comunidade escolar. Esse é um retrocesso muito grande. O outro retrocesso que a gente tem 
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na nossa luta, que foi uma luta que o Sepe tem desde os anos 80. O Sepe tem 27 anos de 
existência. Vinte e sete anos, de 77 até agora, não é? Vinte e sete. Nós fizemos este ano o 
XXVI Encontro Estadual de Aposentados. Ele acontece anualmente, sendo que em dois anos 
aconteceram dois no mesmo ano, porque ele começou na década de 80. Então, o que 
acontece? A nossa luta pela paridade dos aposentados com integralidade entra essa década de 
2000 com um retrocesso. Que retrocesso é esse? A paridade com integralidade, que foi a luta 
que a gente teve nos anos 90 para garantir a integralidade, ela cai quando o Nova Escola 
divide a categoria e não dá direito à gratificação. E aí é muito engraçado, não é? Eu estou há 
seis anos no código 55 – não sei porque a minha aposentadoria não sai porque por 32 anos eu 
trabalhei como regente – e eu sou aposentada para receber no Nova Escola. Eu receberia a 
gratificação do Sara porque me aposentei após quase 25 anos, 24 anos e alguma coisa, no Sara 
– e ainda estou lotada lá, então tem mais, não é? – e não recebo o Nova Escola. 
 
R.S. – Código 55 é o quê? 
 
V.S. – O 55 é um código que quando você pede a aposentadoria, 90 dias depois você fica em 
casa aguardando a publicação. Eu aguardo há seis anos. Há seis anos. Mas tem gente que 
aguarda a mais. Mas para descontar meus onze por cento da Previdência eu não estou 
aposentada porque eu estou no código 55. Então, o que acontece? É um retrocesso novamente. 
Quer dizer, os direitos. E aí é um retrocesso não só a nível estadual mas a nível nacional. 
Quando as reformas da Previdência que começaram lá com o Fernando Henrique e que agora, 
nos assusta o caminho que o Lula está dando... 
 
R.S. – Até por causa dos aposentados. Meu pai perdeu dinheiro, todo mundo perdeu dinheiro, 
ano é? 
 
V.S. – É. Nos assusta, mas existe uma... Como ainda não fechou, a nossa esperança é que a 
PEC 40 dê alguma arrumação, e aos aposentados. E o Sepe e a CNTE estão na luta para tentar 
reorganizar isso. 
 
V.S. – Então, essa atuação do Sepe hoje, o que você destacaria de mais importante? Para 
fechar a nossa entrevista. 
V.S. - O Sepe hoje, o mais importante é trazer novamente a categoria para a luta mesmo, fazer 
com  que a categoria perceba que não podemos perder direitos históricos e direitos futuros – 
porque a sociedade é mutante. Então, que a categoria não deixe de participar do sindicato, que 
fortaleça o sindicato, que não deixe que as reformas sindicais fiquem só com o Sepe, que seja 
uma luta... que vejam no Sepe o defensor desta categoria, seja ele diretor de escola, professor 
ou funcionário, regente ou não regente. Que acredite. Eu acho que a luta de 2005 é buscar que 
a categoria acredite na sua potencialidade política de vencer qualquer governo e qualquer 
artimanha do Legislativo e do Executivo. 
 
R.S. – Está excelente. Muito bom. 
 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
 
R.S. – Até eu vou pedir depois a sua autorização. Se a gente quiser publicar alguma coisa está 
tudo ok? 
 
V.S. – Esse editorial aqui... Sempre as coisas do Sepe a gente não coloca nome. Esse editorial 
foi feito por mim. 
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R.S. – Está excelente. 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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Entrevistadora: Rita de Cássia da Silva  
Orientador:  Américo Oscar Guichard Freire 
 
Transcrição:  Maria Izabel Cruz Bitar 
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2a Entrevista: 27.03.2006 
 
Rita da Silva – ...Vera Freitas, antiga diretora do Sepe, e presente na questão dos aposentados, 
não é? Você também representa os aposentados. 
 
Vera Freitas – É, eu sou diretora da gestão atual. 
 
R.S. – É, da gestão atual. Então, vejamos aqui, a máquina chaguista atuou fortemente na Zona 
Oeste, o clientelismo local tornou-se ainda mais poderoso. Como o Sepe agiu diante dessa 
política na época? Havia aliança? Havia conflito? Os políticos protegiam ou perseguiam o 
sindicato? 
 
V.F. – Bem, o Sepe tem 29 anos. Então, nós pegamos todo o movimento a partir de 78 e 79. 
Então, o Sepe tem a sua origem em 79. A partir de 79, o Sepe foi um sindicato organizado 
pela categoria. Foi um movimento revolucionário desta categoria. Foi junto... Quer dizer, a 
gente tem o início com o movimento do trabalhador, não é? Então, o Sepe começa a nascer e 
a crescer nesse movimento de trabalhador. E a nossa primeira greve foi em 79. 
 
R.S. – Em 79, no governo Chagas Freitas, não é? 
 
V.F. – No governo Chagas Freitas, e que foi o grande movimento, não é? E naquela época, o 
presidente do Sepe, que vinha de toda essa organização dessa categoria, era o Godofredo 
Pinto, que hoje é prefeito de Niterói, e na época, professor da rede, e que, a partir daí, foi 
construindo sua vida política. Eu participei de movimentos, em 79, quando o Chagas Freitas 
colocava – é época de ditadura, óbvio – colocava batalhões de choque na rua para impedir o 
movimento do trabalhador. E nós corríamos muito da polícia de Chagas Freitas. O  que, 
infelizmente, não ficou só na política do Chagas Freitas, mas outros governos colocaram 
batalhões de choque também. 
 



 139 

R.S. – Sofreram repressão também. 
 
V.F. – O governo Rosinha também colocou batalhão de choque. E não só batalhão de choque, 
mas o governo Rosinha prendeu o diretor do sindicato. Levou para a delegacia de polícia o 
diretor do sindicato. Durante toda essa gestão da Rosinha, sem negociações, não é? Dez anos 
sem reajuste salarial. 
 
R.S. – É, isso aí é complicado. 
 
V.F. – E esses dez anos sem reajuste salarial significam que é uma herança que esse governo 
recebeu, de não reajustar o funcionalismo público, e que manteve essa política. 
 
R.S. – Agora, até voltando um pouco a essa questão... Hoje está tendo um retrocesso: tem 
eleição para diretor mas o diretor não pode tomar posse. Agora, voltando a 79, como era a 
eleição para a direção e seleção de professores? Era indicação ou concurso? Passava pelos 
políticos locais? 
 
V.F. – É, em 79, a direção passava por políticos locais, mas não era tão vexatório como é 
hoje, não é? Porque, em 79, a gente tinha uma desorganização política, por causa da ditadura 
militar, não é? 
 
R.S. – Da ditadura militar, é verdade. 
 
V.F. – Então, nós não tínhamos uma organização política, e a escola acabava não sendo o alvo 
das campanhas políticas como prioritária, até porque a ditadura tinha seu pulso para mandar 
em todas as escolas. Mas a gente tinha... Era uma coisa muito interessante, porque as diretoras 
eram da categoria mas, na sua maioria, eram mulheres de militares que ganhavam o poder 
dentro da escola. Eu mesma vivenciei uma experiência, fui para uma escola, em 72 – quer 
dizer, antes de o Sepe nascer – em 72, eu fui para uma escola, como orientadora educacional e 
me assustei com o processo, porque a minha diretora era mais autoridade do que  a diretora do 
DEC, porque ela era mulher de coronel e a do DEC era mulher de major. Então, dentro das 
escolas, até passava um pouco por essa hierarquia. 
 
R.S. – Tinha essa coisa do clientelismo local, a importância das famílias. 
 
V.F. – É, é essa questão da família militar. Mas nós tínhamos também diretores não militares, 
porque... 
 
R.S. – Na época, tinha concurso para direção? 
 
V.F. – Não. 
 
R.S. – Naquele momento, não tinha, não é? 
 
V.F. – Não tinha concurso. Até porque na época anterior a setenta... Nós passamos a ter 
concurso... O primeiro concurso público para o magistério no município do Rio de Janeiro – 
eu vou até colocar o município do Rio de Janeiro – foi em 71. Porque até o ano de 70, as 
professoras terminavam o Curso Normal e eram automaticamente ingressadas no Magistério 
Público. Quer dizer, o concurso era lá para a entrada na Escola Normal. Quando eu falo 
anteriormente que as diretoras eram esposas de militar é porque nós sabemos que nos anos 50 
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e 60 era muito normal as professoras casarem com militar, porque o Instituto de Educação da 
Mariz e Barros... Tinha bailes que as normalistas freqüentavam na Escola Militar, e ali já se 
formava uma casta da sociedade de professoras e novos militares. Então, era muito normal 
professora casarem com militar, não é? 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – ...da direção de escolas casarem com os militares. 
 
V.F. – Então, no regime militar, isso... Quer dizer, elas já tinham um posto militar. Por 
exemplo, na década de 70 até os anos 80, as escolas públicas da rede municipal do Rio tinham 
quartéis que chamavam de "madrinha da escola". Então, esses quartéis faziam reforma e 
atuavam na escola. Por exemplo, eu trabalhei na Escola Guimarães Rosa, de 72 a 76, e eu era 
orientadora educacional na época, e era o profissional que fazia a relação com a comunidade, 
então, eu ia ao quartel madrinha solicitar conserto das carteiras da escola, e os soldados iam 
para pintar a escola. Quer dizer, tinha uma relação militar. O que acontece após a ditadura 
militar, quando a gente consegue o processo democrático? As escolas saem desse contexto 
militar e aí a gente consegue ativar uma escola democrática, há luta pela eleição de escola. 
Portanto, a gente conseguiu, na Constituição Estadual, colocar lá a eleição para diretores, que 
ficou, a nível de estado, até esse ano – esse ano a gente é que teve algumas questões na 
eleição, mas era uma eleição, tomava posse o diretor eleito. No município, a Lei Orgânica 
estabelece a eleição, porém, o prefeito Cesar Maia começou a usar de um artifício de 
apresentação de lista tríplice, o que dá uma conotação um pouco diferente, mas ainda tem a 
eleição, com a apresentação da lista tríplice. 
 
R.S. – Ok. Agora, com relação aos políticos locais, quem se destacava mais, o Miécimo, Alcir 
Pimenta, a família Alvarenga? O que você lembra do decorrer da formação do sindicato, ou 
até mesmo depois? 
 
V.F. – Bem, o Miécimo, eu lembro, eu ainda garota, que ele, na área aqui da Zona Oeste, que 
não era a Zona Oeste, era a Zona Rural na época... 
 
R.S. – O chamado Sertões, não é isso? Tem até um nome diferente, era distrito, não é? 
 
V.F. – É, mas, geograficamente, era a Zona Rural do Rio de Janeiro. Aí, alguns diziam que 
era o sertão do Rio Janeiro, o sertão rural do Rio de Janeiro. Mas eu conheci o Miécimo 
inaugurando muitas bicas d'água e fazendo asfalto em ruas. E até era muito interessante, o 
meu pai era envolvido em política, e não era da mesma linha política, e às vezes eu ouvia nas 
reuniões políticas que eram feitas em comunidades em que o meu pai ia, denunciando asfalto 
que saiu a verba e que não tinha feito asfalto, e ia reclamar com o Miécimo e ele dizia: "Mas 
eu mandei fazer." Quer dizer, ele era aquele político que atendia as necessidades da população 
naquela época. 
 
R.S. – Ele era vereador na época? 
 
V.F. – Ele era vereador. Então, na década de 50 e 60, uma torneira na esquina da tua casa era 
uma festa, não é? Então, ele fazia essa política. O Miécimo fez a cadeia familiar de político... 
 
R.S. – O irmão, o Daniel Silva, não é? 
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V.F. – O irmão, o Daniel Silva; o filho, o Miécimo, que teve a formação para ser político mas 
acho que não conseguiu decolar como o esperado... 
 
R.S. – É o Artur? 
 
V.F. – Mas o Artur, que é o mais novo, conseguiu chegar a administrador regional e está mais 
integrável a essa política atual. É até muito interessante porque o meu pai fazia política em 
oposição às políticas da linha, que era o Miécimo. E na época eu não entendia isso, então, eu 
era fã do Miécimo. Eu escrevia "Miécimo vereador". E os filhos do Miécimo, na década de 
70, finalzinho de 70 e início de 80, eu trabalhei em uma escola em que os dois filhos dele 
estudaram nessa escola, eu era a orientadora educacional. E era muito interessante porque a 
gente percebia o Miécimo Filho se aprontando para a política e o outro, muito calado, muito 
aluno, muito dentro do esquema do aluno compenetrado. E hoje, esse é administrador 
regional, o outro sai candidato... 
 
R.S. – Tem até o mesmo nome do pai, o outro. 
 
V.F. – É, é Miécimo da Silva Filho ou Júnior. Eu sei que a gente falava Miécimo Filho, por 
causa de ser filho do Miécimo. 
 
R.S. – Ele não teve um destaque muito... 
 
V.F. – É, não teve um destaque. 
 
R.S. – Mas o irmão, o Daniel, foi o que mais teve... 
 
V.F. – É, o Daniel, que chegou a ser deputado federal, teve uma ação na política aqui da 
região, inclusive indicando diretores de escola. Por exemplo, na época, a grande escola Sara 
Kubitschek teve o diretor indicado pelo Daniel, que hoje está fora da política. 
 
R.S. – Afastado. 
 
V.F. – É, está mais afastado. Deve fazer política mas não como candidato mas apoiando. Não 
sei. Tivemos o professor... 
 
R.S. – Então, essas grandes escolas de Campo Grande, o Sara, o Colégio Miécimo da Silva, o 
Raja, tiveram influência também desses políticos locais? 
 
V.F. – Desses políticos. 
 
R.S. – Na própria criação? 
 
V.F. – Na indicação do diretor. 
 
R.S. – A idéia da criação do Sara também foi... Ainda essa questão da indicação dos diretores, 
a criação do Sara tem a haver diretamente com o Miécimo? 
 
V.F. – Olha, só, eu não posso te afirmar que tenha a haver. O que acontecia? O Rio de Janeiro 
só tinha a Escola Normal... 
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R.S. – O Carmela Dutra, lá embaixo, não é? 
 
V.F. – Não, tinha o Ierj e nós tínhamos o Instituto de Educação de Niterói, que é o mais 
antigo, o primeiro, não é? O que é que aconteceu? No governo Juscelino Kubitschek, ele fez 
uma expansão de escola, aonde essas escolas normais, o Julia Kubitschek, o Sara Kubitschek, 
foram sendo ampliadas no estado e até ganhando o nome do presidente, não é? Foi uma 
ampliação. Até porque, hoje a gente entende, uma Lei de Diretrizes e Bases, quando ela chega 
ao povo, ela tem um caminho muito grande. E as Leis de Diretrizes e Bases vieram 
modificando. Por exemplo, a 5692/71 traz uma abertura maior, uma nova linha, uma escola 
tecnicista. Então, começa a ter mais escolas, não é? A gente começa a abrir o campo de 
escola. E aí, nos anos 80, no governo do Brizola, a gente passa a ter uma ampliação maior, 
com os Cieps, que traz um outro perfil de escola. E a cada governo a gente vai tendo perfis de 
escola. É muito triste que o governo Garotinho e Rosinha não tenha privilegiado a educação 
em nenhum setor. 
 
R.S. – Nem na construção de nada. 
 
V.F. – Porque a gente tem questionamentos de como construíram a educação, os Cieps do 
Brizola, mas tínhamos construção de escola. Nós estamos há oito anos com o governo... 
somando Garotinho e Rosinha, e o número de escola construída deve ser zero vírgula alguma 
coisa de percentual. O que eles fizeram foi alugar prédios. 
 
R.S. – Alugar, só consertar, fazer uns consertozinhos, não é? 
 
V.F. – Muitas das vezes, até prédios que não trazem uma estrutura para uma escola, mas que 
vai se adaptando, não é? Então, alguns governos trouxeram... Agora, a gente percebe que, do 
Chagas Freitas até hoje, a escola pública foi perdendo o seu valor, o profissional da educação 
foi também perdendo o seu valor. E, em consequência da desvalorização dos profissionais na 
escola, principalmente o professor que tinha, vamos dizer assim, um status dentro da 
sociedade burguesa... Eu poderia vir de uma família pobre, mas eu era respeitada enquanto 
professor, independente da minha origem. Se eu conseguisse ser professor, eu era respeitado. 
Hoje, independente da origem, eu sou desrespeitada. 
 
R.S. – Com certeza. 
 
V.F. – E, com isso, a escola pública fica para os alunos excluídos dessa sociedade. E aí eu 
digo também, nós, professores e funcionários da escola pública, acabam sendo profissionais 
excluídos do processo, haja visto dez anos sem reajuste salarial. 
 
R.S. – É verdade. Uma coisa que eu queria te fazer pergunta também, com relação a esses 
políticos locais, podemos perceber que a maioria estão vinculados ao magistério – o professor 
Alcir Pimenta, o professor Miécimo da Silva. O Daniel Silva eu não sei te dizer se ele era 
professor ou não, mas é irmão do Miécimo que era professor. Então, de certa forma, eles têm 
um vínculo com o magistério. Será que o fato de eles ganharem aqui na Zona Oeste tem a 
haver também com os votos do professorado? 
 
V.F. – É, o professor, até pelo seu número significativo, ele elege. O Miécimo, eu até acredito 
que tenha tido alguma relação com construção de escola. Em indicação de diretor, com 
certeza. Naquela época, ele era parlamentar que indicava professor, diretor de escola. Não 
tinha concurso para funcionário, então, eles indicavam os funcionários de escola. Não tinha 
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concurso, não tinha nada, o funcionário era indicado pelos parlamentares. Então, logicamente, 
ele estava nesse contexto. Eu faço uma diferença do Alcir Pimenta, porque o Alcir Pimenta 
era professor, foi coordenador do Ensino Supletivo... Inclusive, quando eu entrei para o 
Magistério Público, a minha primeira matrícula foi no Ensino Supletivo. E naquela época, nós 
não tínhamos tantos jornais, ou a facilidade, e eu perdi a minha chamada, e o professor Alcir 
Pimenta teve a preocupação de ver as professoras da área que fizeram o concurso e que não 
foram tomar posse, e ele foi à casa das pessoas dizer: "Olha..." E nessa época ele não era 
candidato, mas ele era coordenador do Ensino Supletivo daqui da região. E acaso eu fui uma 
das pessoas, e ele foi à minha casa, eu morava em Santa Cruz, saber por que eu não tinha 
tomado posse. Então, a ligação dele com a educação é anterior a ele ser candidato político. Eu 
acho que a candidatura política do professor Alcir Pimenta foi consequência da sua vida na 
educação, da sua relação com a vida política da comunidade. Não fui cabo eleitoral do 
professor Alcir Pimenta, na época eu até poderia ser, não fui, mas acho que ele tem esse 
respeito mesmo, ter chegado ao Parlamento, de ser uma pessoa muito ligada à educação... 
 
R.S. – Ele foi diretor de escola, o Alcir? 
 
V.F. – Ele foi diretor de escola, ele foi... Ele foi coordenador geral das escolas do Ensino 
Supletivo dessa região aqui, a atual Zona Oeste. Tirando a Barra, não é? A Barra é uma Zona 
Oeste nova. Mas essa área de Deodoro e Marechal Hermes a Santa Cruz, ele coordenava as 
escolas supletivas. E era uma pessoa... A gente até brincava muito porque ele, antes de ser 
político, ele já conhecia todos os ex-alunos e já cumprimentava a todos nós quando 
encontrava na rua. E quando ele foi político a gente disse: "Não é diferente." 
 
R.S. – Já tinha aquele dom, não é? 
 
V.F. – Porque ele era assim. Então, ele foi o educador, porque a gente pode considerar o 
professor Alcir Pimenta um educador, que passou pela política, não é? E faz política até hoje. 
O Daniel Silva foi um político construído por uma família política. Não posso dizer que não 
tenha uma relação... É tão engraçado, não é? Porque de repente a gente passa por algumas 
pessoas, não é? Por exemplo, na minha adolescência, no meu ginásio, o Daniel Silva foi 
inspetor do ginásio onde eu estudei, o Colégio Batista de Campo Grande, aonde era uma 
pessoa que todos os alunos gostavam. E um dia a gente viu ele político. Até que de repente, 
não é? E aí a gente, também como adolescente, não entendia. Hoje eu entendo que foi um 
processo familiar. Como eu entendo o processo dos sobrinhos dele, o filho do Miécimo, 
porque aí eu já sabia a conjuntura, não é? 
 
R.S. – Então, é essa questão do clientelismo local, a família, não é? 
 
V.F. – É, o clientelismo, a família. Por exemplo, a gente tinha, aqui em Campo Grande, a 
família do Miécimo, a família Alvarenga... 
 
R.S. – Que era oposição. 
 
V.F. – A família Alvarenga... 
 
R.S. – Porque representava a Arena, não é? 
 
V.F. – É, a família Alvarenga foi a família que por muitos anos dirigiu o Sara. E tinha muitos 
professores Alvarenga no Sara. Quer dizer, tinha, vamos dizer assim... 
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R.S. – Uma representação. 
 
V.F. – Tinha uma representação política muito grande. Haja visto a gente ter nomes de ruas. 
Então, eram as famílias. E em Santa Cruz era a família Cesário de Melo, que era a família 
política. Depois tivemos outros políticos da região, mas eram nomes, e que formavam, vamos 
dizer assim, currais eleitorais nessa região. E, interessante, depois do final da ditadura, com a 
reconstrução democrática, a gente caminhou para terminar com os currais, ou diminui- los, e 
hoje a gente tem a sensação... 
 
R.S. – De um retrocesso. 
 
V.F. – ...de um retrocesso tão grande, porque a gente vê os currais eleitorais na saúde, na  
educação... Na educação, então, está terrível, com políticos colocando coordenadores, 
diretoras de CRE, de Metro, coordenações de CRE e de Metro... É um cargo político, mas 
hoje é um cargo político que fazem questão de dizer que são mandadas por deputados locais, 
vereadores locais. E aí há até uma certa competição entre os deputados para ganhar espaço, 
não é? A gente tem na Metro-4, aonde um deputado comanda a Metro-4. E aí a gente, que está 
no sindicato, a gente tem momentos sérios. Por exemplo, o ano passado a Metro-4 fez um 
encontro pedagógico, chamou os concursados... Os concursados não, os... 
 
R.S. – Contratados? 
 
V.F. – ...contratados, para que um político pudesse eleger o seu filho, garantindo o contrato. A 
gente de sindicato lutou, quebrou aquilo naquele momento, mas, hoje, esse mesmo político 
comanda a área e a gente tem a governadora colocando contratos de professor à frente de 
concurso. Hoje mesmo eu recebi um professor... 
 
R.S. – Eu sei. É um desacato, não é? 
 
V.F. – Não, e a gente recebe aqui no sindicato n professores reclamando de que foi chamado 
no contrato mas que tem um concurso. 
 
R.S. – É um absurdo, não é? 
 
V.F. – E aí o desemprego... Não é? A necessidade que o professor tem para ter um salário que 
dê melhores condições de vida... Ele precisa ter dupla, tripla jornada de trabalho e ele vai 
entrando nesse jogo. Então, o que a gente vê hoje na política regional... 
 
R.S. – É, teve um retrocesso, não é? 
 
V.F. – ...é um retrocesso. 
 
R.S. – Seria a volta do clientelismo... 
 
V.F. – A volta do clientelismo, a volta do curral eleitoral 
 
R.S. – Interessante. 
 
V.F. – E isso é muito ruim para a educação. Para todo setor é ruim, mas para a educação é 
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muito pior. 
 
R.S. – É, com certeza. É verdade. Bem, mais uma perguntinha: na época do Alcir Pimenta, ele 
tentou interferir de alguma forma no sindicato, no Sepe? Ele tentou fazer alguma coisa que o 
Sepe não quis ou que o Sepe não aceitou? Em termos de política local, até em termos de 
querer modificar alguma questão do sindicato? 
 
V.F. – Como o Sepe começa em 79 e a gente entra num processo democrático aonde os 
sindicatos se reorganizam e têm força, a gente começa a construir uma força conjunta dos 
trabalhadores, eles não conseguiam, principalmente do Sepe, por ser um sindicato formado 
pelo trabalhador, organizado pela categoria... 
 
R.S. – Eles não conseguiam intervir diretamente. 
 
V.F. – É, eles não conseguiam intervir. Hoje, eles já conseguem intervir, até porque eles 
conseguem que profissionais da educação, que têm o direito a estar dentro do sindicato, até se 
organizem dentro do sindicato. Por exemplo, essa gestão está terminando, a gente está a 
poucos meses para uma próxima eleição de outra gestão. Essa gestão... Aqui na Regional V, 
nós tivemos três chapas concorrendo. Das três chapas, uma era a chapa de governo. Ou seja, 
os nossos companheiros professores se transformaram em companheiros do Poder. 
 
R.S. – Interessante. 
 
V.F. – Ou seja, se candidatando para a direção para ocupar espaço para o Poder. 
 
R.S. – Diferente daquela época de que todo mundo era oposição. 
 
V.F. – De que todo mundo era a categoria. Eu não vou nem chamar de oposição, mas em que 
todo mundo trabalhava para a construção do trabalhador, da categoria. Hoje, a gente tem 
colegas que deixaram de ser nossos companheiros políticos e passaram a ser parceiros do 
Poder. E aí a gente tem na direção do sindicato, na direção de escola, na sala de aula. Por 
exemplo, a gente tinha um colega que veio dirigir, era um dos diretores daqui, que vinha à 
reunião de diretoria e não podia assumir nenhum compromisso porque tinha um compromisso 
com a Rosinha. E aí a gente teve que dizer para ele, ou ele assumia um compromisso com a 
Rosinha ou o do sindicato. 
 
R.S. – É lógico. 
 
V.F. – Não é? Ele tinha o direito legal, porque foi eleito com um percentual que deu direito a 
eles a terem representante nessa direção, mas que ele soubesse... No Sepe central também 
tivemos. Agora, como a política nesse país está tão difícil, o grupo que entrou no sindicato, 
que foi eleito, que faz parte da direção, foi criando novos rumos na política deles de direita – e 
aí eu digo de direita, representante do governo –, e muitos deixaram de representar o governo 
e se mantiveram dentro do sindicato fazendo a política sem ser parceiro do governo ou 
mudaram de parceria de governo. Porque há também isso. Por exemplo, alguns deixaram de 
apoiar a Rosinha porque mudaram de partido... 
 

[FINAL DA FITA 2-A] 
 
V.F. – Então, por esse sindicato ser um sindicato da categoria, porque todas as nossas 
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deliberações são em assembléia, congressos, conferências, são coletivas e eles podem estar, 
porque qualquer profissional da educação pode estar... 
 
R.S. – Pode estar. 
 
V.F. – Nos nossos congressos e conferências, precisam ser filiados ao sindicato, mas não 
existe uma ficha negando filiação, basta ser da categoria para se filiar. 
 
R.S. – É verdade. 
 
V.F. – Não se pergunta... 
 
R.S. – O partido, nada. 
 
V.F. – Nada. É um sindicato que não tem ligação. Eu, enquanto cidadão, eu posso ter meu 
partido, minha linha política, mas dentro do sindicato eu tenho a linha do sindicato. Por 
exemplo, agora, no movimento de greve, a gente vê que a gente tem profissionais da educação 
que não aderem à greve... 
 
R.S. – Está na escola trabalhando. 
 
V.F. – ...que estão na escola trabalhando. Alguns, por não perceberem o momento político e a 
importância de estar no movimento, acharem que podem delegar à direção do sindicato o 
encaminhamento, e outros porque apóiam o governo e não querem e não podem, enquanto 
apoiadores do governo, apoiar a greve. 
 
R.S. – Eu estou entendendo. 
 
V.F. – Então, a gente tem isso assim no sindicato. 
 
R.S. – É, o magistério está bem assim... Podemos dizer, tem os professores, tem a categoria, 
mas cada um tem as suas tendências. 
 
V.F. – É, e a gente ainda tem um grande problema com os funcionários, não é? Porque a 
maioria dos nossos funcionários da rede estadual são terceirizados. 
 
R.S. – Hum, é verdade. 
 
V.F. – E aí, por mais que o Sepe seja um sindicato de todos os que atuam dentro da escola... 
 
R.S. – Fica difícil, não é? 
 
V.F. – Mas para eles às vezes fica muito difícil. Então, por exemplo, nós temos escola que 
está: parados na greve, 100% dos professores aderindo à greve, e 100% dos funcionários não 
aderindo à greve. 
 
R.S. – Porque são contratos. 
 
V.F. – Porque, na maioria dos trabalhadores funcionários da escola, são contratados. 
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R.S. – Então, está ótimo. Eu acho que você conseguiu responder todas as minhas perguntas, a 
questão da grande parte dos políticos estar ligada ao magistério aqui em Campo Grande, a 
questão dos concursos na época, a direção de escola, você também respondeu. E basicamente 
é isso o que estava faltando para a gente continuar aí o nosso trabalho. Obrigada. 
 
V.F. – Um beijo grande. 
 
R.S. – Muito obrigada. 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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Data da transcrição:  12.01.2005 
 
Entrevista 11.01.2005 
 
Rita Silva - Gostaria de saber seus dados pessoais, nome completo idade. 
 
Joacy Santos -  Meu nome completo e Joacy Santos 
 
RS - E sua idade?  
 
JS - Sessenta dois anos,  as vésperas de completar sessenta e três anos. 
 
RS - E a sua naturalidade? 
 
JS - Rio de janeiro, antigo Distrito Federal. 
 
RS - Senhor sempre morou em Campo Grande? Seu endereço é aqui em Campo Grande 
mesmo?  
 
JS – Não, Vim para Campo Grande com seis anos de idade, em 1948 
 
RS – O senhor mora em que local em Campo Grande? 
 
 JS -Moro atualmente no Parque São Basílio. 
 
RS - Quem eram seus pais? O que faziam?Onde moravam. 
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JS -  Meus pais são do agreche  do nordeste  meu pai era marítimo, almirante brasileiro. E 
minha mãe como se dizia era domestica, do lar, não tem nada haver de domestica. 
 
RS – Onde você estudou? 
 
JS - Eu estudei no colégio Belizário dos Santos, primário, ginásio e fiz contabilidade no 
colégio Afonso Celso, depois  fiz economia, depois fiz formações de professores. E me tornei 
professor por questões reais. 
 
RS – Reais como assim? 
JS - Por ter me identificado com a profissão. Exercia outra  mas meio constrangido.Porque 
não era realidade. 
 
RS - Qual a outra? 
 
JS - Exercia economia e exercia  a parte de  contabilidade, trabalhava em várias empresas E 
me embriaguei pela profissão de professor, com todo os prejuízos economicamente dados. 
 
RS – Mas durante o período sua formação o que te despertou para ingressar na política 
sindical? O senhor participou de grupo estudantil? 
 
JS - Comecei me interessar por política desde 24 de agosto de 1954, o ano da morte do ex- 
ditador Getúlio Vargas . Comecei me envolver devido as características  das quais ocorreu a  
morte dele.  Tinha sido ditador e posteriormente volta a presidência com respaldo popular e  
derrepentimente desaparece da história. Com todos  fenômenos que tenho contra política 
exercida por ele. 
 
RS - E ai você começou se interessar pela a política ...? 
 
JS - Participei  dentro da universidade, diretamente do diretório acadêmico,  participei da  
militância UNE, num período violento que ingressei na faculdade em sessenta dois. 
 
RS - Logo depois veio  Golpe de 64. 
 
JS -Vivi o antes, durante e pós do golpe, o tempo todo uma trajetória bastante difícil. 
RS - É bastante difícil. 
JS -  Hoje se respira um pouco de democracia mas custa de muitos brasileiros. Brasileiros e 
brasileiras. Muitos colegas desapareceram. 
 
R S - Com certeza, é verdade. 
 
RS – E quando o senhor ingressou no SEPE? 
JS – Eu ingressei no SEPE em 78, Vou fazer um retrospecto do SEPE. 
JS -  O SEPE , surgiu naquele processo de  78, onde havia aquela evolução política em todo 
mundo. Aqui no Brasil  no ABC paulista com Lula, aquela situação toda. Então O SEPE veio  
de uma necessidade da categoria. Porque existiam três entidades de professores, mas três 
entidades de professores recreativas, pois na época não tinha condição do funcionário público 
se organizar em sindicato e essas entidades eram apenas recreativas não tinha nenhuma 
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função reivindicativa, era apenas de lazer. Duas se fundiram ao SEPE e uma não quis se 
fundir, que  atualmente é a UPE, na minha visão política uma entidade pelega. 
 
RS – Qual significado da UPE? 
 
JS - União de Professores Estaduais, é uma entidade que não tem nenhuma participação  junto 
a categoria, não nenhum processo reivindicatória, não convoca assembléia  , não faz nada e 
vive a sombra do governo, aparato do governo. 
Então o SEPE surgiu nesta época, primeiro com as siglas SEP Sociedade Estadual de 
professores, posteriormente ...  Mas um vinculo com o Município do Rio e Janeiro. Depois 
houve a abrangência para o interior então surgiu o CEP Centro Estadual de Professores, 
estadual aqui abrangendo todo os outros municípios do Estado, foi quando o Governador 
Chagas Freitas ainda no processo de ditadura caçou a entidade que não havia nem registro, 
estávamos em processo de registro quando houve “mão de ferro” de  seu Chagas Freitas . 
 
RS - Isso foi quando? 
 
JS - Em 1979. Em 79 a entidade tornou clandestina, não existia legalmente, mas existia de 
fato, não existia direito, mas existia de fato,  foi quando Chagas Freitas caçou o registro. Logo 
depois de Chagas Freitas, veio o governo Brizola, que se comprometeu se eleito fosse, e foi 
eleito, que o SEPE teria uma sala do lado do gabinete dele, e o fez, no primeiro mandato dele 
o SEPE foi legalizado. 
 
RS - Mudou a denominação, a sigla também?  
 
JS - Essa denominação, veio posterior em um congresso, SEPE - Sindicato Estadual dos 
profissionais de Educação e permanece até hoje, Essa é a trajetória do SEPE. E a trajetória do 
SEPE em Campo grande, ela vem no bojo... 
 
RS - È interessante, a formação do SEPE na Regional V. 
 
JS - Não era regional era zonal, tinham dez zonais aqui. Então não tinha nenhum tipo de 
organização, os colegas se organizavam de acordo com suas condições, algum tempo 
funcionou aqui no sindicato (SINPRO). 
 
RS -   chegou a funcionar também  na Igreja na Nossa Senhora do Desterro ? 
 
JS – Sim, no início foi na Igreja 
 
RS – E o padre deixava? 
 
JS - No momento da greve tivemos total cobertura do padre  da igreja , o padre Argemiro, o 
padre  bateu de frente com o conselho paroquial. Bateu de frente com o homem chave lá 
igreja,  a cúria metropolitana , e nos deu a total cobertura .Nos tínhamos uma sala usada  com 
a querência dele a parte do mimeografo. E usávamos também  o Nossa senhora do Rosário, lá 
na Joari   parte de mecanografia  porque não tínhamos estrutura nenhuma, e usávamos parte 
da escolas, o Colégio Frei Alemão,tínhamos um pessoal que era partidário do movimento. 
 
RS – Isso em que ano? 
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JS – Em 1979 
 
JS – O  primeiro documento  que foi rodado foi lá no Frei Alemão, duas horas da manhã 
estávamos rodando o documento para distribui no dia seguinte. 
JS - Então  essa história do SEPE em Campo Grande é uma História de idas e vindas e 
funcionou um certo tempo aqui na sub-sede  do sindicato e posteriormente foi se 
solidificando, aumentando o numero de associados, e tem atualmente a sede  da regional na 
rua Amaral Costa em Campo Grande. 
 
RS - Os membros do SINPRO ajudaram na formação do SEPE? O SINPRO é mais antigo?  
 
JS -    O SINPRO é de 1930. E teve  real participação, haja a vista que nos reuníamos na sede 
do SINPRO  na rua Pedro Lessa no Centro da cidade, porque aqui nos não tínhamos, vimos 
até aqui em 1980 uma sub-sede do outro lado da estação na  rua Barcelos Domingo. 
 
RS – E nessa época quem eram os líderes, aqui, em Campo Grande?Quem liderava as 
reuniões? 
JS –Aqui nós tínhamos três cabeças,  Irene, Eu  e uma outra colega, que fazia a liderança , 
mais havia um grupo grande  que participava. Nos tínhamos que divulgar essa entidade que 
ninguém conhecia. Surgiu no bojo do movimento, e campo grande  é uma região super 
atrasada  politicamente. 
 
RS –Até porque é distante do Centro. 
 
JS - Sei disso porque militei aqui, e enfrentei essa dificuldade. Saímos com nossos carros  em 
íamos de escola a escola , saímos em vários grupo para divulgar a entidade e conscientizar das 
necessidade  da greve, sabemos que toda greve no início e  é difícil e se torna mais difícil 
ainda se for prolongada , nos paramos aqui em março, em 1979 nos paramos com o 
movimento quando entrou seu Chagas Freitas , nomeado pela ditadura,  e tomou posse .  
RS - Isso foi em... ? 
JS - 1979 
JS - Então demos um trégua para negociar com o governo novo até junho do mesmo.Ele não 
nos deu u resposta e nos paramos novamente. 
RS - Durou mais ou menos quanto tempo? 
 
JS - Aproximadamente mais 6 meses, foi a primeira greve do magistério. 
 Nós não tínhamos organização nenhuma, primeira porque nenhum trabalhador da rede 
publica poderia ter sindicato e nem poderia reivindicar nada. Após 1988 com a Constituição 
que se  formalizou o sindicato na rede pública, tínhamos uma entidade que até hoje é 
significativa que é a OAB – Ordem da Advogado do Brasil, sempre teve um poder político e 
que também nos deu respaldo. 
 
RS - Como era a participação da regional V nas greves? Vocês iam para os movimentos de 
greve no centro da cidade também? 
JS – Alugávamos ônibus, ai era zonal e ainda não era regional,   com a modificação do 
Estatuto quando entra o SEPE com S , existe  na normatização dos núc leos nos municípios  e 
na nossa cidade, no município do RJ,   existe a cúpula central e existi as regionais. Na época 
era zonal , não tinha nenhum estatuto, não havia nada era apenas uma organização espontânea 
e o SEPE foi se solidificando, quando foi permitido no Governo Brizola o desconto em folha, 
que facilitou, antes eu saia com carnezinho cobrando  os colegas,. 
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RS – Hoje é muito mais fácil, o desconto é em folha. 
JS - Hoje desconta em folha uma serie de facilidade, assim mesmo não é  muito fácil, outro 
dia caçaram ai alguns   o repasse em folha. 
RS - Teve um período, que no governo da Rosinha o pessoal pagava separado no banco, eu 
mesma paguei no banco separadamente o sindicato. 
JS - Porque o Antoni Garotinho suspendeu e no segundo governo de Brizola também 
suspendeu o desconto em folha. Temos ai uma  trajetória  significativa  de lutas , vitórias e 
derrotas também. 
 
RS -  Votando a questão da regional V,  então antes  não era regional  e sim  zonal? 
 
JS - No inicio era zonal, depois com a mudança do estatuto passou a ser regional e núcleo. 
 
RS – O SEPE central ele se forma nessa mesma época, em 1979? 
 
JB - Ele se forma em 79 , com a junção desse grupo de colegas que se reunia lá no clube 
municipal. E havia uma necessidade de tomarmos uma posição.  As três entidade  que existia 
e que se dizia representar  os professores  não tinham poder de cobrança e organização, hoje o 
atual prefeito de Niterói, o Godofredo, foi uma das lideranças e foi um dos primeiros  
diretores, ele, o Ítalo , o Ricardo, eu um grupo de colegas . Um dos colegas faleceu, a Ângela  
que era prima do Godofredo num acidente fazendo trabalho para  SEPE se acidentou e o  
carro bateu ela morreu  e  o Ítalo que era da direção da entidade ficou um ano e meio 
internado atualmente ele é professor da UERJ 
E hoje na regional V nos fazemos um trabalho de conscientizar o professor ainda da 
necessidade de se sindicalizar. Porque o trabalhador Brasileiro é a verso organização  . 
Porque desde lá de 42 na  época do Estado Novo, Getulio Vargas, ele criou quando havia t um 
movimento no cás do porto, os trabalhadores da estiva estava se movimento para formar o 
sindicato  e ele veio com a lei fascista  lá de Mussolini e implantou o sindicato em termo de  
atrelamento ao Estado. Teve alguma vantagem? O trabalhador teve, normatizou o problema 
do Horário de trabalho, férias e uma serie de  outras situações que eram reivindicação de todo 
o mundo, mas ele copiou o sistema fascista de Mussolini. 
 
RS - De certa forma ele passou controlar as massas trabalhadoras. 
 
JS – Controlar a massa, dentro o principio de  agressividade mesmo, o sindicato era 
permissível, não era permitido. 
RS - Foi nessa época que você passou a ser interessar pó política? 
JS – Aqui eu estou vindo ao mundo em 42, lá em 54 foi que  comecei  a me envolve r com 
política . 
RS – Mas tem haver com a família ou foi vontade própria esse interesse? 
JS – Tem.Meu pai por ser uma pessoa analfabeta, veio lá do interior do nordeste, saiu lá do 
corte de cana se lançou ao mundo, veio para o Rio de Janeiro. 
RS – Sim 
JS –Ele ingressa no LG Brasileiro e começa a ter um pouco mais de condições. 
RS – O que é o LG brasileiro? 
JS – Companhia de navegação que o seu Collor e o seu Fernando Henrique acabaram com 
elas. Era uma frota mercante e frota de passageiro de longo curso, Tinha a companhia costeira 
de navegação que fazia só a parte do Brasil, e o LG dessa forma fazia o longo curso não só de 
carga como de  passageiro;  tinha os navios de passageiros e os navios de carga Lá em 45, 
durante a Guerra  já existia. 
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JS - Voltando a questão da influencia familiar, ele veio, mas já participava,  com  toda 
ignorância em termos culturais, já participava dos movimentos, principalmente no nordeste 
que era muito mais perigoso, na “terra do homem”. 
 
RS - Os coronéis 
 
JS - Ele não tinha instrução, mas eu considerava uma pessoa inteligente,  tinha uma facilidade 
muito grande para assimilar as coisas, falava alguns idiomas, ele dizia que era inglês do cás 
do porto, francês ,  alemã devido a necessidade. 
 
RS - Tinha a associação deles lá no cás do Porto? 
 
JS-  Sim ,tinha os sindicatos, os sindicatos dos operários navais, o sindicato dos taifeiros,  
porque ele era taifeiro de bordo.Era ali na rua Sacadura Cabral. 
 
 
RS - Ele participava também? 
JS -  Sim. E assim eu vou me formando e eu começo me envolver mais quando saio de campo 
grande em 58, 61. Em 61 começo a fazer o pré- vestibular em 62 começo trabalhar e vou 
morar no centro  cidade, porque não tinha condição de trabalhar e estudar e morar em Campo 
Grande. Só tinha um meio de  condução que era o trem. 
 
RS - Hoje é muito mais fácil. 
 
JS – Van, ar condicionado em ônibus, trem...  
 
RS – Quando foi o seu “batismo de fogo”? Participação de movimento? 
 
JS – Comecei participar em diretório acadêmico, primeiro eu fui trabalhar na associação de 
cabos e soldados da polícia militar do Estado da Guanabara. Eu não tinha como trabalhar,não 
tinha o certificado de reservista, e um colega me arranjou esse galho, para eu pode até pagar o 
pré- vestibular. E aí eu comecei a me envolver também porque era uma associação política e 
depois no movimento dentro da faculdade, em 64 também. Foi aquele movimento louco 
poderíamos ter mudado esse país e não conseguimos, em vários termos principalmente dentro  
meu partido. 
 
RS – Qual seu partido? 
 
JS – PCB. Por divergência em 62 racha o partido, por divergência do próprio Prestes e surge o 
PC do B –Partido Comunista do Brasil. Tem toda uma trajetória política aí, a gente jovem, 
acredita na realidade que ver  pela frente e vai a luta. 
 
RS –Sua primeira participação em movimento grevista foi em 79? 
JS – Sim, grevista foi em 79 e também participei de greve dos estudantes. 
 
Rs – O que senhor considera como “batismo de fogo” ? 
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JS – Aqui em 64, diretório acadêmico, no momento do Golpe, e aquele contra o Golpe, nos 
tínhamos nossas reuniões, coisa assim meio louca, saímos daqui para outros Estados uma 
serie de situações difíceis. 
RS – Vocês foram perseguidos? 
 
JS – Sim 
 
RS –Quais as manobras que vocês usavam? 
 
JS- Nós tínhamos uma série..., nós tínhamos carteirinha da faculdade com uma nome real e 
outra com nome falso não andava com documento nenhum de estudante porque  era muito 
perigoso, participei de muitas passeata, movimentos, até aquela campanha Ouro pelo Brasil, 
ali do Oden, aquela senhora com todo  respeito a nevoa,  Ouro pára salvar o Brasil e até hoje 
esta salvando, foi Serra Pelada embora, foi tudo embora, Serrado Navio desaparece e só tem 
lá o buraco, nossas riquezas foi se esvaindo pelo Brasil a fora. 
 
RS -  O senhor  também participou da greve dos 25 mil professores? 
 
JS - Foi em 1986, uma greve também significativa, aí pessoal já estava muito mais organizado 
do que em 79, já estava a entidade solidificada em 86 estava solidificado o processo. 
 
RS – O senhor já falou como foi feita a divulgação do SEPE? 
 
JS -Nos fazíamos a divulgação boca a boca, a primeira assembléia, ela através do próprio 
Godofredo, hoje prefeito de Niterói, havia conseguido o Teatro Municipal de Niterói, no 
Estado  da Guanabara, no Município do Rio de Janeiro não tinha nenhum espaço aberto.No 
momento, no dia da greve, suspenderam e nos fizemos nossa assembléia lá no sindicato dos 
Estaleiros de Niterói, foi quando foi deflagrada a greve de 79. 
 
RS –Quais as ligações do SEPE com  outros movimento do Estado?  
 
JS - A nossa estrutura sindical tem as federações (a nível federal), as confederações( a nível 
Estadual), e tem os sindicatos que estão ligados a Federação através das confederações. São 
três Estado, O estado  federativo que atualmente CNTE a  nível  de professores rede pública, 
que antigamente era CPB - Confederação dos professores do Brasil depois elas se tornou  
CNTE, primeiro era CPB, isto a nível de poder público ou funcionários publico, notadamente 
, a princípio professores, depois a Confederação dos professores do Brasil  aqui não existe os 
trabalhadores da educação, Porque o SEPE era também somente de professores. 
RS - e não funcionários com e hoje? 
JS - Depois  entrou como ele surge com  SEPE  co m S , eu fui contrario a isso, porque na 
época os trabalhadores estavam se organizando para criarem seu sindicato. 
JS - Surge a CNTE - Confederação nacional dos trabalhadores da Educação, isso a nível dos 
funcionários públicos a mesma estrutura tem o pessoal da Rede Particular. 
 
RS – E a onde entra a CUT?  
 
JS – Havia no momento do golpe a CGT, Confederação geral dos Trabalhadores tinha um 
poder fora do comum. Com o surgimento do PT em 68, surge a necessidade de uma 
confederação, tinha ainda CGT, tentando resgatar a confederação geral dos trabalhadores, só 
tinha uma confederação, ai no Congresso de Praia Grande, em Santos, congresso colocado 
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para consolidar a CGT, surge a CUT, isso no advento do PT. Passou existir duas 
confederações a CGT e a CUT voltado a mais para o movimento ligado ao PT e dentro do 
processo foi perdendo seu significado e como tem outras confederações que não tem nada 
haver. E aqui no particular é mesma estrutura somente com nome diferente.  
 
RS – A nível Federal, a nível estadual e aqui são sindicatos. 
 
JS -  É. Normalmente a nível municipal mais com áreas definidas como aqui o SEPE  ele 
estadual e em  Minas Gerais também e a nível Estadual. Nos somos filiado a CEFT, CNTE  e 
a CUT 
 
RS -  Aqui o senhor diretor do SINPRO? 
 
JS - Aqui no SINPRO somos 42 diretores. 
 
RS - Você representa a área de Campo Grande? 
 
JS - Aqui em Campo Grande nos temo a Maria do Céu uma diretora , Professora Agda, Ana 
Maria, Adison, e Flavio e tem o  professor Joacy.  Maria do Céu  em Campo Grande, Agda 
em Itaguaí, Ana Maria  em  Paracambi, Aqui nós distribuímos  com a Maria do  Céu, aqui no  
Município vindo desde Deodoro até Sepetiba,  abrangendo  aqui também Seropédica que 
também estar sob nossa responsabilidade. O SINPRO tem abrangência de três município além  
do Município do Rio de Janeiro. 
 
RS - O senhor ainda Participa do SEPE? O senhor  foi diretor do SEPE durante quanto 
tempo?. 
 
JS – Ainda participo. Eu fui Desde de 1968 quando na formação, não tinha essa estrutura de 
verdade, tinha aqueles elementos que se propunha trabalhar, depois com o estatuto com tudo 
legalizado, registro é  que se formou realmente as direções eleitas. Com o tempo depois fiquei 
mais voltado para o SINPRO e continuo até hoje, espero tirar umas férias. 
 
JS - Porque eu participei..., a  história do SINPRO agora, o SEPE surge a partir do SINPRO, 
porque aqui só tinha representação particular não representação estadual e nem municipal, 
então o SEPE foi criado , os primeiros diretores, tinha o professor Ricardo ,que era diretor do 
SEPE, tinha eu o Godofredo,  Eudésia, Marílha,  Ítalo e depois veio a Vera também. E forma 
aqui uma nova entidade de caráter reivindicatório e organizador da categoria.  Porque as 
outras três não tinham essa proposta, Porque não tinha? Porque não podia ter. O poder dava 
condição de ter uma associação  recreativa, palestras... , para não contestar, a própria 
Constituição Federal não permitia isso, só em outubro de 88 que há essa abrangência para 
organização dos trabalhadores da rede pública. Porque só existiam os conselhos, como existe 
até hoje, conselho de medicina, conselho farmácia, economia, contabilidade, que também faz 
algum tipo reivindicatório, mas não oficial, era oficioso porque não tinham esse poder, a 
Constituição não permitia, e o SEPE  ainda dentro desse processo haja a vista  o processo de 
“caça as bruxas” porque não podia reivindicar  e o SEPE puxar a primeira greve no magistério  
do Rio de Janeiro. 
 
RS - Muito interessante. 
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RS - Para não tomar muito seu tempo vou fazer só algumas questões, que acho importante 
perguntar. 
 
RS - Com você ver a iniciativa do SEPE junto aos seus filiados? 
 
JS - Hoje nós estamos muito mais bem organizados, porque antes nós não tínhamos nenhuma 
estrutura de atendimento, nós fazíamos um poder de barganha, nós não tínhamos corpo 
jurídico, nós não tínhamos sede, era alugada, uma estrutura não muito sólida, haja vista que 
onde nós começamos primeiro  a militar foi ali na rua da Cinelândia na sala que era  de uma  
das associações que se fundiriam, depois  alugamos a sede própria  no comitê onde Godofredo 
pela primeira vez lançou-se  candidato, a sala dele ali na Cinelândia também, algum tempo 
como sede a entidade, depois nós fomos solidificando economicamente, e  atualmente  temos 
a sede própria na Rua Evaristo da Veiga , 55 e 54, três sala lá que já é um avanço. 
 
RS -Então senhor atua aqui e também  participa e lá também? 
 
JS - Não, eu participo mais no SINPRO  do que no SEPE,  SEPE só participo aqui   em 
Campo Grande. 
RS - Ao longo da história da entidade como tem sido as organizações internas de mobilização 
participação do SEPE? 
JS - Hoje, como eu disse anteriormente nos estamos organizados  em termos de regionais, 
cada regional tem a responsabilidade de determinada área. Aqui nos temos Campo Grande, 
Santíssimo, Vasconcelos e Inhoaíba e vai até Cosmo praticamente, e tem a regional de Santa 
Cruz que atualmente esta fechada por questões política e administrativa; então nós assumimos 
todas essas regiões, a parte organizativa passa pelas  regionais, logicamente com as 
orientações central o que decido no SEPE Central e orientado a nível de município e  também 
a nível do Estado através dos núcleos. 
 
RS - Interessante. 
 
RS - Qual seria conjuntura política mais conflituosa  para o SEPE? 
 
JS - Eu contexto, faço parte da direção do SEPE, eu tenho as minhas divergências em termo 
da direção do SEPE, aparentemente ela parece democrática, porque a direção e proporcional. 
RS - Têm as Chapas, Chapa 1 Chapa 2,? 
 
JS - São 5  Chapas, cada um tem acesso a direção, então você ver que é conflituoso, são 
vários seguimentos político querendo conquistar espaço político e  muitas das vezes a 
categoria fica a deriva, devida essa complexidade. 
 
RS - Enfraquecida? 
 
JS  -  Fica enfraquecida  politicamente e organicamente, então e essa dificuldade, para  as 
confederações e federações esse tipo de organização ele é perfeito, mas para sindicato não tem 
como funcionar. Essa proporcionalidade parece até democrática, é democrática sim, mas não 
para tipo organização como é sindicato, não é que os componentes sejam apartidário, cada um 
tem sua participação política nos partidos, mas há  necessidade de priorizar a política sindical, 
há  atualmente uma certa  rejeição da entidade devido a essa complexidade 
 
RS - Qual o seu partido?  
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JS - PCB, desde a época de estudante, depois  quando houve a cassação , foi  feita a ARENA 
e PMDB e o pessoal de esquerda se lançou no PMDB. 
 
RS - Para finalizar, como você ver hoje a atuação do SEPE? O que você destacaria de mais 
importante?Alguma coisa que o SEPE tenha feito pela categoria? 
 
JS – O mais importante dentro na minha visão, o que o SEPE fez, foi a organização da 
categoria, organizar a categoria, a categoria era dispersa, ainda continua dispersa, mas o SEPE 
tem essa beneficia de organizar a categoria, que  ninguém sabia que era o SEPE. Como disse 
anteriormente que tínhamos de ir de escola ema escola explicando o que era o SEPE, e tentar 
paralisar as escolas que ninguém tinha informação. O SINPRO não o ele já tinha uma história, 
foi de 1930, no tempo de uma situação conturbada na história do Brasil e do mundo, 30 o 
Crake da Bolsa, aquilo tudo que influenciou em todo mundo, e também o problema da 
perseguição política, porque nenhum poder quer trabalhador organizado, politizado, as massas 
têm que ser de manobras. Foi o que aconteceu no Estado Novo com seu Getulio. 
 
RS – E quando chega em 79 a coisa começa a ferver. 
 
JS - Em 78 já começa o movimento em todo mundo houve um movimento mundial e o Brasil 
não poderia ficar de fora. Eclodiram a greves as reivindicações, no processo  ditatorial, o 
processo ditatorial  já estava começando a dar os seus últimos suspiros. E a importância eu 
acho hoje a organização da categoria tem uma série de beneficia, plano de saúde, a questão 
dos aposentados. 
RS - E também a questão do professor de 40 horas? 
JS - O professor de 40 horas é impossível. O professor não termina o seu ministre laboral 
quando termina sua hora de embora e leva para casa uma série de outras atividades e nos não 
somos remunerados não só rede publica e como na rede privada. Então SEPE tem essa 
importância na história da categoria.  
 
RS - organizar a categoria? 
 
JS - Organizar a categoria e as reivindicações porque o poder público é sempre truculento, 
mesmo chamado democrático. 
 
RS - Foi muito boa sua Entrevista seu Joacy. Eu posso publicar na minha tese de mestrado. 
 
JS - Pode, eu não vou cobrar direitos autorais (risos) 
 
RS - Na fundação eles perguntam (risos) 
 
RS - Muito  obrigada professor Joacy. 
 
JS – Vou passar para você a estrutura sindical no Brasil, esse organograma aqui.Tem as 
federações a nível federal, tem a nível estadual as confederações, temos aqui os SINPROS , 
normalmente aqui O SINPRO  a nível  regional, o nosso era somente no município do Rio de 
Janeiro, mas por determinação de Congresso tem as áreas inogarnizadas, quem  responde 
pelas áreas inogarnizadas são as confederações a nível estadual. A mesma coisa que nível  
Estadual , aqui a mesma coisa no particular e no público, a mesma estrutura. 
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RS - Muito obrigada, pelas suas informações. 
JS -  De nada, Espero que tenha atendido as suas expectativas. 
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Rita da Silva – sobre os políticos locais, eu não sei se você vai poder me responder. Eu estou 
lendo um livro falando sobre a máquina chaguista, a atuação do governo Chagas Freitas, e 
pelo o que eu li nesse livro, ele atuou fortemente aqui na política da Zona Oeste. O livro ainda 
fala uma questão de clientelismo local, que se tornou ainda mais poderoso. Como o Sepe agiu 
diante dessa política local? Quem eram os políticos locais na época aqui? 
 
Joacy Santos – Olha, os políticos locais... O "seu" Chagas Freitas realmente é um elemento 
oriundo do processo ditatorial, ainda dentro do processo ditatorial. E os políticos daqui, ele 
teve interferência porque era ligado aos militares, não é? E os políticos da época eram o 
professor Alcir Pimenta, deputado federal, e o irmão do Miécimo da Silva. O nome dele... 
 
R.S. – O Miécimo da Silva tinha alguma ligação? 
 
J.S. – O Miécimo da Silva... Já não era mais o Miécimo, era o irmão dele. 
 
R.S. – O irmão do Miécimo? 
 
J.S. – O irmão do Miécimo foi deputado federal também, por duas legislaturas. 
 
R.S. – O irmão foi deputado federal. Você lembra o nome do irmão no momento? 
 
J.S. – Mas vou lembrar. O irmão do Miécimo tinha interferência também, através do Chagas 
Freitas. E quem introduziu o sr. Chagas Freitas na política foi o Miécimo da Silva. Ele é que 
introduziu o Chagas Freitas no processo político. E ele tinha uma interferência aqui na Zona 
Oeste. Primeiramente, o Miécimo da Silva, que era chamado "o vereador da bica d'água". 
 
R.S. – Ah, em Bangu, não é? 
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J.S. – É, ele era "o vereador da bica d'água". Como hoje tem aí esses políticos... têm esse 
assistencialismo, ele tinha, como princípio, colocar em quase todo o bairro duas, três bicas 
d'água, porque não tinha o fornecimento da água normal da companhia do Distrito Federal. 
Ainda era Distrito Federal. Também é uma trajetória política desse tempo, não é? Caldeira de 
Alvarenga também era um político da época, também com interferência, não muito no período 
dos militares, mas tinha aquela política de clientelismo ainda. 
 
R.S. – Clientelismo. Famílias, não é? A família Alvarenga foi muito importante em Campo 
Grande, não é? 
 
J.S. – É, Caldeira de Alvarenga. Ivo da Silva também foi vereador, também tinha a mesma 
trajetória política. Em Santa Cruz, o Pedro Ferreira, que morreu, não é? Morreu, em Campo 
Grande, no palanque, fazendo um discurso. 
 
R.S. – Ele era o que, o Pedro Ferreira? 
 
J.S. – Era deputado estadual... 
 
R.S. – Deputado estadual. 
 
J.S. – ...de direita, porém, fazendo um discurso, na época das Diretas Já, porque nós fizemos 
uma atividade aqui em Campo Grande, na Praça 3 de Maio, e ele foi e falou também. Mas fez 
um discurso que eu acho que ele nunca tinha feito na vida dele, um discurso de esquerda. No 
meio, ele passou mal, no próprio palanque. Willian Brilhante, também deputado estadual, 
ainda fez os primeiros socorros, porque esses dois eram médicos, mas chegou no Rocha Faria 
sem vida. 
 
R.S. – Veio a falecer. 
 
J.S. – Então, a política da Zona Oeste sempre foi pautada nesse clientelismo. E hoje está pior 
ainda, dentro da minha avaliação, porque está o coronelismo, coronéis da política. Está o tal 
de coronel ...aí que interfere na educação como se fosse feudo dele, não é? 
 
R.S. – Na época de 79 até 90, como ficava a questão do Sepe? O Sepe sofria perseguições por 
parte desses políticos? Como é que fica essa atuação? 
 
J.S. – O Sepe surge no bojo de 78. Porque o funcionalismo público não tinha o direito de se 
organizar em sindicato. Tinha as associações, que era, como princípio, mais recreativa: 
passeio, festa, excursões, aquilo tudo. Surge o Sepe, em 78, ainda dentro do processo 
totalitário, e fizemos... Nós nos reuníamos, inclusive eu, com o Godofredo e uma série de 
colegas, lá no Clube Municipal, organizando a categoria. Não como sindicato. 
 
R.S. – Não como sindicato. 
 
J.S. – Porque o Sepe surgiu com a seguinte sigla... Não, nem foi. Isso aqui é o segundo. 
 
R.S. – É o SEP com esse. 
 
J.S. – Era Sociedade Estadual dos Professores. Porque não tinha condições de colocar 
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Sindicato. No governo Chagas Freitas, ele cassou, no processo de registro em cartório – foi o 
Chagas Freitas que cassou a sigla – e ofereceu que fosse criada uma nova sigla, mas não com 
essa denominação, porque estava enraizada dentro do professorado. Criou-se então o CEP. 
 
R.S. – Que é o Centro... 
 
J.S. – O Centro Estadual de Professores. Isso aí, dentro do mesmo processo, em 78 e 79. 
 
R.S. – E a política local? Por exemplo, vocês... Tudo bem, tinha o Chagas Freitas, mas na 
época tinha quem? O Alcir Pimenta, a família Caldeira Alvarenga... 
 
J.S. – É, inclusive... 
 
R.S. – Mas, se o senhor recorda, eles influenciaram, eles embargaram...? 
 
J.S. – Inclusive, eu tenho essa lembrança na minha mente como se fosse hoje, na época da 
greve de 79, a grande greve... A primeira greve do magistério acontece em 79, ainda dentro do 
processo ditatorial, não é? Porque a anistia é de 79, mas lá na frente. O sr. Alcir Pimenta veio 
nos oferecer os préstimos dele, que fosse organizado um sindicato e uma associação local. Eu 
disse: "Isso não existe. Essa proposta não existe. Nós somos uma entidade a nível estadual. A 
nossa proposta é essa, e não fragmentar..." 
 
R.S. – Isso foi em 79? 
 
J.S. – Em 79. Foi o Alcir Pimenta, ali no salão da Igreja do Desterro. Por isso que até hoje eu 
não falo com ele. Não por esse fato, mas porque foi ele, com o Willian, que desfilou, na época 
que o sr.Coronel Newton Cruz foi candidato ao governo do estado. O sr. Alcir Pimenta 
desfilou com ele em carro aberto em Campo Grande, no calçadão de Campo Grande. 
 
R.S. – Então ele acabou se tornando aquele de direita mesmo, o Alcir, não é? 
 
 
J.S. – É, extrema direita. 
 
 
R.S. – Qual era o partido do Alcir na época? 
 
 
J.S. – Na época, tinha a Arena... 
 
 
R.S. – A Arena e PMDB, não é? 
 
 
J.S. – A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era do poder, era fachada, e o MDB, o 
Movimento Democrático Brasileiro. Porque eles venderam uma imagem para o mundo que 
havia democracia, tinham dois partidos. E, na realidade, não tinha partido coisa nenhuma! 
 
 
R.S. – Esse MDB transformou em PMDB depois. 
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J.S. – É, depois veio o PMDB, sem nenhuma característica... Porque quando o Brizola volta 
do exílio... Em 79, concedida a anistia, os colegas que estavam presos aqui do Sepe, com o 
seu contrato no estado, ou seja a... Como é que eu vou dizer? A sua matrícula no estado foi 
cassada, foi suspensa. Só vem a ser legalizada... 
 
R.S. – Em 82, com a abertura política. 
 
J.S. – Em 83. 
 
R.S. – Em 83? 
 
J.S. – Não, em 88, com a Constituição Federal. Porque aí deu condições a todas as categorias, 
independente de ser setor público ou privado, ter essa organização sindical. 
 
R.S. – Agora, qual seria o objetivo do Alcir Pimenta nessa questão aí do Sepe, ele queria que 
o Sepe fosse...? 
 
 
J.S. – É uma questão de política. Teoricamente, espaço. 
 
 
R.S. – É, ganhar espaço e melhor controlar também, não é?. 
 
 
J.S. – É, lógico. 
 
 
 
R.S. – Melhor controlar. 
 
 
 
R.S. – Ele é bem antigo em Campo Grande? 
 
 
J.S. – É, ele foi meu professor no tempo [inaudível] Santos. 
 
R.S. – Mas o Miécimo da Silva é mais antigo do que ele ainda, é da época da “bica”, do  
Rocha Faria... 
 
 
 
J.S. – Não, o Miécimo é Distrito Federal ainda. 
 
 
 
R.S. – É, era Distrito Federal, a Guanabara. 
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J.S. – Não, a Guanabara veio depois. 
 
R.S. – Veio depois, não é? 
 
J.S. – Veio com a mudança da capital para Brasília. 
 
R.S. – Ok. 
 
J.S. – Aí surgiu o estado da Guanabara. O estado é município, não é? Um estado sem 
município. Era um estado... estado-capital. Foi quando se criou as Regiões Administrativas. 
 
R.S. – As Regiões Administrativas. Agora eu vou fazer umas perguntas mais ligadas à 
questão da direção de escola e da seleção dos professores. Como era a eleição para a direção e 
seleção de professores? Era uma indicação na época? Tinha concurso? Ou, passava pelos 
políticos locais? 
 
J.S. – As direções eram nomeadas e indicadas por políticos da área, e uma das práticas do sr. 
Alcir Pimenta era essa, não é? 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – A questão da indicação para a direção das escolas 
 
J.S. – No Distrito Federal, havia concurso para diretores. Quem era habilitado eram os 
professores e [inaudível]. E era vitalício, não tinha prazo determinado. Se eu passei para o 
concurso de direção, eu vou me aposentar como diretor. 
 
R.S. – Ah, era a direção concursada, não é? 
 
J.S. – Concursada, não é? 
 
R.S. – Inclusive, eu trabalhei numa escola que o diretor falava: "Eu sou concursado!", que era 
o Alfredo Flores. 
 
J.S. – Ah, o Flores? 
 
R.S. – É. Ele já faleceu. Ele dizia que ele era da época da direção concursada. 
 
J.S. – Concursada. Então, tinha, mas isso já veio do Distrito Federal, e deu continuidade. 
Havia poucas escolas. No governo da ditadura, com o sr. Carlos Lacerda, foi aonde começou 
a derrocada do professorado. Porque a professora primária, dentro da estrutura do servidor 
público, na época, federal, ela tinha qualificação em Letras. E a professora, ao chegar num 
determinado tempo, era ordem e penacho, tinha um símbolo, e tinha, na época, proventos 
iguais ao coronel das Forças Armadas. A administração Carlos Lacerda começou a dilapidar 
com o professorado. Então, começou a derrocada da categoria. O problema depois surgiu à 
indicação das direções pelos políticos locais, fazer indicações, o que agora... 
 
R.S. – E na época não tinha concurso para professor? Tinha, mas na hora da... 
 
J.S. – Do concurso para professor, não. Não havia injunção política para professor. Havia 
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injunção política para a direção de escola. 
 
R.S. – Para a direção. Então, o professor, na verdade, ele era tipo um contratado. Ele passava 
e aí entrava. 
 
J.S. – Não, era efetivado. Concurso público com efetivação imediata. Em 79... Em 80, o Sepe 
participa do primeiro congresso. É convidado. O Sepe e a Feoesp de São Paulo são 
convidados para participar do congresso. E nós tínhamos... Éramos de fato mas não de direito 
representantes dos professores, devido a essa problemática. Foi quando começou a surgir a 
idéia de eleição para diretores. Quem tinha essa prática era o Paraná. Era a melhor 
organização de professores. Logo depois veio o Rio Grande do Sul. Eram as duas grandes 
entidades em termos de organização do professorado. E implementamos. 
 
R.S. – Eleição com professor votando. 
 
J.S. – Começamos a implementar. No governo do Brizola, o primeiro governo do Brizola, 
surgiu um fato: o problema do Sepe. Ele se comprometeu, em documento aberto para o 
Sinpro-Rio, que era o órgão oficial dos professores, que, se eleito fosse, o Sepe funcionaria do 
lado do gabinete dele. E isso ele cumpriu, no primeiro mandato. 
 
R.S. – No primeiro mandato. 
 
J.S. – E ele cumpriu e, em 88, quando da nova Constituição, outubro de 88, aí nós fomos com 
o Sepe para lá. Aí vem o CEP, o Centro Estadual de Professores. Surgiu, então, ainda com 
essa sigla. E depois, num congresso lá na Uerj, modificou para... 
 
R.S. – O Sepe com... O normal. 
 
J.S. – É, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Isso foi em congresso. Eu votei 
contra, e fiz declaração de voto, mas estamos aí na luta. Sofremos violentamente, no segundo 
governo do Lacerda, no Moreira Franco e outros e outros mais. Sofremos. 
 
R.S. – Então, essa questão, no início existia a direção concursada. 
 
J.S. – Ainda oriunda... 
 
R.S. – Ainda oriunda... 
 
J.S. – ...do Distrito Federal. 
 
R.S. – Do Distrito Federal. E em algum momento passou a ser indicada? 
 
J.S. – Não, era indicada. No período, quem indicava eram os coronéis da época. 
 
R.S. – É, isso lá em setenta e... 
 
J.S. – Lá em... Depois, no governo Carlos Lacerda mesmo. 
 
R.S. – No Carlos Lacerda mesmo já era aquela indicação, não é? 
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J.S. – Os diretores concursados permaneceram, não é? Não tinha como mexer com eles. 
 
R.S. – Aí, depois, os que foram entrando... 
 
J.S. – Aí foram surgindo... 
 
R.S. – Novas escolas... 
 
J.S. – ...novas escolas e a necessidade de uma direção. A direção era injunção política. 
 
R.S. – Até políticos locais mesmo, no caso. 
 
J.S. – Eram os locais mesmo. 
 
R.S. – Os políticos locais. Então, os governantes locais interferiam diretamente nas 
nomeações. 
 
J.S. – É, os políticos. 
 
R.S. – É, os políticos locais, não é? 
 
J.S. – Os políticos. 
 
R.S. – E como isso era feito? Você tem uma... 
 
J.S. – Relacionamento, não é? 
 
R.S. – Relacionamento mesmo, não é? 
 
J.S. – "Eu vou indicar a professora fulana para dirigir a escola tal." 
 
R.S. – Aquela coisa bem da proximidade. 
 
J.S. – Independente se ela tinha capacidade ou não. 
 
R.S. – Ah! 
 
J.S. – Aí surge a eleição, depois de muita luta, e agora continua a eleição. Mas numa farsa. 
Dentro do meu entendimento é farsa, porque hoje você tem que passar pelo crivo... 
 
R.S. – Tem eleição, mas hoje tem diretor que não assumiu. Você sabe disso, não é? 
 
J.S. – É, houve eleição... No Raja mesmo. 
 
R.S. – É, o Raja é um exemplo disso. 
 
J.S. – No Sara, não é? 
 
R.S. – E a direção não pôde assumir. 
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J.S. – Quem manda é o senhor, entre parênteses porque não merece esse termo, essa 
qualificação de senhor, porque, dentro da minha concepção... Eu não vou dizer aqui para que 
não haja problema. É o cacique da área, dentro da área de educação. Não tem nada a ver com 
educação. 
 
R.S. – Não tem nada a ver, mas aí ele entra assim, como se tivesse. 
 
J.S. – Com esse casal louco que está aí, manda e desmanda na educação. 
 
R.S. – Manda e desmanda. 
 
J.S. – Desrespeitando todas as normas da Lei Orgânica do Estado. 
 
R.S. – Bem, na Zona Oeste, nós temos aí um momento de profissionalização dos professores 
mesmo, na Zona Oeste: o surgimento de diversas escolas, tanto a nível de fundamental como 
no superior. Como você vê a participação desses deputados, como o Alcir Pimenta e o 
Miécimo – o irmão teve maior participação –, diante dessa profissionalização do magistério 
aqui na Zona Oeste? 
 
J.S. – Como profissionalização? Porque nós somos profissionais da educação, certo? 
 
R.S. – Da educação, não é? 
 
J.S. – Não existe essa profissionalização, pelo menos no meu modo de ver, não é? Tem a 
especialização, vai fazer mestrado ou doutorado ou o que ele quiser, para melhor se qualificar, 
mas o profissional é da educação. 
 
R.S. – Mas, diretamente, esses deputados tiveram alguma... 
 
J.S. – Não, nesse período não tinha essa visão. 
 
R.S. – Não tinha, não é? Não tinha essa visão. 
 
J.S. – Não, não, não. 
 
R.S. – Não tinha essa visão assim, de até organizar mesmo a questão educacional, a criação de 
escolas, a nível do Sara e o Miécimo, que foram as grandes escolas que surgiram nesse 
período de 79. A criação do Sara e do Miécimo. 
 
R.S. – O Sara surge no governo Juscelino Kubitschek, com interferência política do sr. Alcir 
Pimenta, e não foi concluída. O Sara foi construído três vezes. Por quê? Foi construído pela 
primeira vez, não foi feita integralmente a sua construção, foi deixado de lado e foi totalmente 
dilapidado. Levaram até os vasos sanitários dos prédios. 
 
R.S. – Nossa! Isso foi em que ano? Em sessenta e...? 
 
J.S. – Em 66 ou 67. 
 
R.S. – Em 66, não é? É bem antigo. 
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J.S. – E ali morreram três vigias tentando impedir... Foi destruído. 
 
R.S. – A destruição, não é? 
 
J.S. – Foi destruído três vezes. Foi reconstruído três vezes. 
 
R.S. – Aí, conseguiu concluir em que ano mais ou menos? 
 
J.S. – Eu sei disso, uma porque já estava no magistério e acompanhava politicamente a região, 
e morava do lado daquela construção. 
 
R.S. – Você assistia, não é? 
 
J.S. – Então, isso aí ninguém me contou, eu assisti. 
 
R.S. – E o Miécimo? Também foi do mesmo período, o Colégio Miécimo? Foi homenagem 
ao Miécimo esse nome, não é? 
 
J.S. – É, ali é o anexo, não é? 
 
R.S. – É o anexo, não é? 
 
J.S. – Porque existia só o Instituto de Educação Sara Kubitschek, por intermédio também e 
injunção política do sr. Alcir Pimenta. Não estou discriminando isso. Funcionou no local 
aonde é o atual Bradesco. 
 
R.S. – O Bradesco, não é? 
 
J.S. – Ali começou a Escola Normal, como era chamado, depois, Instituto de Educação. E na 
época só existia o quê? O Carmela; o Instituto de Educação, na Mariz e Barros; Madureira e 
tinha, se não me engano, um na Penha também, Conde de Agrolongo. 
 
R.S. – A formação para o magistério, não é? 
 
J.S. – Para o magistério era esse. Não tinha... As professoras, as professoras. Não tinha acesso 
o professor. E saía diretamente dessas escolas para as escolas públicas. Não tinha seleção. 
 
R.S. – Hum, interessante. 
 
J.S. – A professora primária, a chamada professora primária. 
 
R.S. – É, o P-2, não é? 
 
J.S. – É, o P-2, que tinha sido contratado [inaudível] de 79. Essa discriminação entre P-1 e P-
2. Tinha um afastamento tremendo, que, ainda, em determinadas escolas, tem. 
 
R.S. – É verdade. 
 
J.S. – E tem os dois segmentos. 
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R.S. – É, dois segmentos. 
 
J.S. – No primeiro aporte que foi dado, ainda existe essa... 
 
R.S. – Essa separação, essa derivação, não é? 
 
J.S. – Essa separação. Porque nós somos profissionais da educação. 
 
R.S. – É, independente do nível, se é de primeira à quarta, ensino médio. É independente. 
 
J.S. – Hã, hã. Então... 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – Essa questão da política local também é muito interessante, não é? Destacar o nome 
dessas pessoas. Porque, na verdade, eu estou construindo um trabalho sobre a formação do 
Sepe mas, ao mesmo tempo, tentar entender o espaço, não é? Aí, a questão: como estava 
organizada, em termos políticos, a Zona Oeste? É um trabalho... Eu sei que é longo, e um 
trabalho assim... 
 
J.S. – Em termos organizativos dos professores da rede pública, no surgimento da greve de 
79, foi distribuído pelas regiões, Região Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Centro. 
Apareceram os núcleos, que nós chamávamos de zonal: Zonal Norte, Zonal Sul, Zonal Oeste. 
E o Sepe foi se fortalecendo dentro da categoria e modificou essa termino logia para regional: 
Regional I, II, III... 
 
R.S. – A Regional V, no caso [inaudível]. 
 
J.S. – E os núcleos nos municípios. Noventa por cento dos municípios tem núcleo do Sepe. 
Aqui na nossa região nós temos Itaguaí, tem um núcleo do Sepe, e tem... E Paracambi já não 
tem, porque não tem condições de organizar. Caxias, Nilópolis, todos têm o seu núcleo 
organizativo, com direção... 
 
R.S. – O Sepe de Santa Cruz já está aberto? 
 
J.S. – ...com direção da... administração da diretoria – que não é diretoria, é colegiado – 
central. 
 
R.S. – Então, basicamente são essas perguntas que ficaram faltando. Porque da outra vez eu 
fiz um monte de perguntas, mas basicamente era essa questão da política local mesmo, as 
intervenções, esses políticos que interferiam diretamente no sindicato, tentando manipular 
mesmo. Se tinha algum grupo que era mais a favor, ou um grupo que era mais contra o 
sindicato. Tinha dentro da política local, uns que de repente defendiam até, ou seguiam o 
pensamento do sindicato? Ou a maioria, na verdade, esses grupos locais, eram contra a 
formação, a atuação do sindicato aqui, do Sepe, em Campo Grande? 
 
J.S. – Quando houve essa primeira tentativa do professor Alcir Pimenta politicamente 
interferir no nosso processo, nós impedimos. Então, ele não teve nenhuma participação na 
organização da entidade aqui na Zona Oeste. 
 



 167 

R.S. – Sim. Isso é importante. 
 
J.S. – Ele tentou, mas não teve condições porque o grupo estava bem politizado... 
 
R.S. – Estava coeso, politizado. 
 
J.S. – ...bem coeso e impediu qualquer interferência político-partidária. Houve esse processo 
aí. 
 
R.S. – Acho que basicamente são essas as perguntas que ficou faltando. O restante já está bem 
concluído, sobre a formação do Sepe. Mas era mais a nível local mesmo. Eu acho que 
basicamente são essas questões. E, se Deus quiser, vai ajudar e vai sair mais cedo esse 
trabalho. Eu espero que saia. 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – Em termos de magistério, a questão assim... O magistério tinha uma boa representação 
política na Zona Oeste? Por exemplo, no Fórum, o Alcir Pimenta ganhava muitos votos dos 
professores? 
 
J.S. – Sim, porque aí ainda não existia Sepe, não existia Sinpro-Rio na Zona Oeste, mas ele 
tinha uma passagem significativa, era muito falante, tinha uma oratória... 
 
R.S. – Então, ele tinha uma certa base política ligada ao magistério. 
 
J.S. – É, tanto é que ele foi orientado a concorrer, pelo o que eu sei, até pela orientação do dr. 
Elton, Elton Veloso. 
 
R.S. – Elcio Veloso? 
 
J.S. – Elton Veloso, que era dono do Belisário dos Santos, Colégio Belisário dos Santos, não 
é? E ele teve o apoio do professorado e muitos alunos já com condição de voto... 
 
R.S. – A eleição de deputado federal. 
 
J.S. – É, deputado federal. Ele teve duas legislaturas. O apelido dele na Câmara era 
"Papagaio", devido a ele estar sempre na plenária. 
 
R.S. – Então, eu acho que basicamente é isso, não é? Muito obrigada pela sua contribuição. 
Desculpa tomar o seu tempo. 
 

[INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – O irmão do Miécimo, o Daniel Silva... 
 
J.S. – Oriundo da Igreja Batista. Porque tinha um colégio dentro da Igreja. Ele foi eleito duas 
vezes, também com o Alcir Pimenta. Campo Grande, praticamente, a Zona Oeste, teve o 
privilégio de ter dois representantes em Brasília. 
 
R.S. – Em Brasília, não é? 
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J.S. – E agora não tem nenhum. 
 
R.S. – E agora não tem nenhum, não é? Então, na verdade, esses dois, tanto o Daniel Silva 
quanto o próprio Alcir Pimenta, eles ganharam, de certa forma, alguma ajuda do eleitorado 
ligado ao magistério, não é? Os dois eram o quê? O Daniel Silva era professor também? 
 
J.S. – O Daniel também era professor. 
 
R.S. – Professor também, não é? 
 
J.S. – Ele não morreu, mas se afastou aqui da... Teve o Dílson Alvarenga, também era 
clientelista, na família Alvarenga. O Dílson Alvarenga foi vereador. 
 
R.S. – Os [inaudível] o que são? É o Miécimo... 
 
J.S. – Ele utilizava muito a sua profissão, fazer laqueadura de mulheres. Ele era médico. 
 
R.S. – Era médico também, não é? 
 
J.S. – Em troca de votos. 
 
R.S. – De votos. Isso é um contraponto também. O Daniel Silva você falou que é vivo ainda? 
 
J.S. – O Daniel, o Alcir... 
 
R.S. – O Miécimo que já faleceu. 
 
J.S. – Não, o Miécimo é falecido. 
 
R.S. – Já faleceu. 
 
J.S. – Eu trabalhei com a esposa dele, com a [inaudível]. 
 
R.S. – Está ok. Ah, muito obrigada mesmo, "seu" Joacy. Adorei, vai contribuir bastante para o 
meu trabalho. 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – ...gravar porque fica mais fácil. Então, a primeira, as escolas que surgiram... 
 
J.S. – Aqui na Região Oeste, hoje Região Oeste, antes, era Distrito Federal, Zona Rural... 
 
R.S. – Zona Rural, não é? Em Santa Cruz. 
 
J.S. – Tinha, em Santa Cruz, um colégio estadual... do governo federal, porque era Distrito 
Federal, era o Princesa Isabel, ainda está lá o prédio, e o histórico Barão do Rio Branco. 
 
R.S. – Isso, em Santa Cruz. 
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J.S. – Em Santa Cruz. Os colégios da... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
J.S. – Não era nem... Era científico. 
 
R.S. – Era o científico, é verdade. 
 
J.S. – Era o científico, porque o científico... Tinha o científico, tinha o clássico e tinha o 
técnico. O científico para as áreas de medicina, engenharia e outras, direito, e o clássico era 
voltado mais para o magistério. 
 
R.S. – Para o magistério. 
 
J.S. – E o técnico era técnico em contabilidade, que era voltado para a área do comércio. 
 
R.S. – Então, aqui em Campo Grande: primeiro surgiu o Raja, depois o Sara... 
 
J.S. – O Raja, ainda é Distrito Federal. 
 
R.S. – Distrito Federal. 
 
J.S. – O Sara, na época do Juscelino Kubitschek, quando começou a ser construído, e veio ser 
concluído mais tempo à frente. E em Bangu, o Dalton Santos. Eram os colégios de referência. 
E a nível de estadual, ou federal. 
 
R.S. – Ou federal. 
 
J.S. – Depois a necessidade foi de crescimento. 
 
R.S. – De crescimento. A partir do momento que Campo Grande foi... Até a história de 
Campo Grande, loteamentos, o crescimento dessa área aqui. 
 
J.S. – Campo Grande era a Zona Rural. 
 
R.S. – Era a Zona Rural. 
 
J.S. – Era de exportação. Era um dos principais exportadores de laranja. E essa história dos 
loteamentos tem uma razão: quando, na Flórida, começaram a produzir laranja, veio uma 
equipe técnica americana visitar entre parênteses os laranjais da região, e cismaram de 
dedetizar os laranjais com DDT. 
 
R.S. – Botar remédio e matar os... 
 
J.S. – É, e matou o quê? Exterminou praticamente com a joaninha, aquele insetozinho 
bonitinho que tinha como função ecológica... 
 
R.S. – Comer os fungos, não é? 
 
J.S. – É, comer os fungos. E quando isso acontece, as laranjas perderam o mercado, porque 
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ficaram com fungo, não é? 
 
R.S. – É o tal do fumagina, não é isso? 
 
J.S. – É, fumagina. 
 
R.S. – É, o fumagina. Isso mesmo. 
 
J.S. – Então, perde o comércio. Perde o espaço no mercado. 
 
R.S. – Isso, já passa para a Segunda Guerra Mundial, não é? Quando começou a Segunda 
Guerra Mundial. 
 
J.S. – Já depois da Segunda Guerra Mundial. Porque eu vim morar em Campo Grande nos 
idos de 48. O meu pai veio morar em janeiro, mudou em janeiro, e eu fiz aniversário em 
fevereiro. Eu fiz 7 anos em Campo Grande. Então, eu conheço mais ou menos a região... 
 
R.S. – A história local. Eu estou fazendo um levantamento da história local também. 
 
J.S. – Às vezes eu brinco, em roda de bate-papo, digo: "Eu cheguei em Campo Grande 
quando viúva Dantas era solteira." [risos] 
 
R.S. – Ah, muito obrigada. Adorei essa entrevista... 
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Joacy Santos – Como não havia local, nós começamos a nos reunir no Cezo [Centro de 
Estudo da Zona Oeste]. Com o crescimento do movimento, o Cezo ficou pequeno. Porque era 
uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, não é? Fomos para onde? Pedimos auxílio à 
Igreja Nossa Senhora do Desterro. O padre Argemiro, o pároco da época, nos deu todo o 
apoio, não só o apoio logístico, o apoio de reunião, mas também de fornecer o material da 
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Igreja, como o mimeógrafo e estêncil, para nós rodarmos o nosso material. O primeiro 
boletim rodado aqui na região sobre a greve de 79 foi lá no Colégio Frei Alemão, que nos 
emprestou. Nós ficamos lá de madrugada rodando, eu e o professor Aloísio. O diretor na 
época era o professor João, que nos deu todo o apoio. Mesmo sendo um colégio público, nós 
conseguimos esse apoio. E a Igreja foi fundamental para nós... 
 
Rita da Silva – Foi fundamental, não é? 
 
J.S. – ...em termos de organização, porque nós tínhamos o espaço. E eu, constantemente – 
praticamente era eu que ia lá –, antes de sete horas, pegava com o padre Argemiro a chave do 
auditório, para nós nos reunirmos, não é? Então, essa... foi de suma importância para o 
movimento dos professores aqui na Zona Oeste. 
 
 
R.S. – Isso é importante. E isso aconteceu também... Por exemplo, essa relação, no caso da 
formação do Sepe, o apoio da Igreja, aconteceu... Isso é um caso particular só de Campo 
Grande? 
 
J.S. – Que eu saiba, só. 
 
R.S. – Isso é importante para a minha tese. É um caso particular só de Campo Grande. 
 
J.S. – Algumas outras zonais também, depois, conseguiram se reunir em igrejas. Porque nós 
não tínhamos nada. 
 
R.S. – Não tinham nada, não é? Isso é importante. 
 
J.S. – Nós saímos do zero, não é? Mas aqui em Campo Grande, através do padre Argemiro, 
foi de suma importância... 
 
R.S. – E esse Cezo aqui é interessante, porque é uma coisa nova. 
 
J.S. – Não, não é nova, não. É antiga. 
 
R.S. – É antiga, mas para mim é um dado novo. É um dado novo. É interessante. Porque era 
um Centro de Estudo da Zona Oeste. Era o que, um espaço para os professores discutirem, 
debaterem? 
 
J.S. – Não eram professores. 
 
R.S. – É, isso que eu queria saber. 
 
J.S. – Era uma diversidade. Tinha vários segmentos. Porque nós estávamos ainda no processo 
da ditadura, não é? E nós estávamos contra aquele processo e tínhamos que nos organizarmos. 
E um grupo de colegas, uns dez colegas, resolveu fundar essa entidade. 
 
R.S. – Que é esse Centro de Estudo da Zona Oeste. Então, a partir daí, como era um espaço 
pequeno, e ele foi crescendo... 
 
J.S. – É, depois, cresceu... 
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R.S. – Aí houve a necessidade. 
 
J.S. – Houve a necessidade de ocupar a Igreja. 
 
R.S. – Agora, e o Sinpro? O Sepe funcionou um período no Sinpro, certo? 
 
J.S. – Aqui. 
 
R.S. – Aqui, não é? Isso foi em que ano mais ou menos? Esses dados são importantes para 
mim. 
 
J.S. – Em que ano? 
 
R.S. – É. Teve um período que funcionou aqui, teve um período que a Vera entregou a chave, 
aí o Sepe ficou quase oito anos fechado, não é? Isso foi o quê, em oitenta e pouco? 
 
J.S. – Foi mais ou menos no governo... no primeiro governo do Brizola.  
 
R.S. – No primeiro governo do Brizola. 
 
J.S. – Em 82, por aí. 
 
R.S. – Agora, mesmo sendo o Sinpro um sindicato oficial, existia uma relação amistosa entre 
o Sepe e o Sinpro aqui em Campo Grande. É diferente do Sepe central? Isso é muito 
importante. 
 
J.S. – É, é diferente. Agora está havendo um pouquinho de aproximação. Um pouquinho de 
aproximação. Porque havia divergências, inclusive... 
 
R.S. – São divergências políticas, não é isso? 
 
J.S. – Políticas. 
 
R.S. – Porque aqui na tese do Sobreira... Aí, têm vários... Tinham os movimentos, M-8... 
 
J.S. – O MR-8. 
 
R.S. – É, o MR-8, e ele fala também desse AP. Tinham vários movimentos. Inclusive, para a 
formação do Sepe, pelo o que eu estou entendendo aqui da tese, tinha um grupo que queria 
formar uma entidade, tinha um outro grupo que queria formar um movimento como o de São 
Paulo, e tinha o PCB, que queria formar um sindicato. 
 
J.S. – Olha só, o PCB... Eu sempre fui do PCB, e estou afastado. 
 
R.S. – É isso que eu queria entender. 
 
J.S. – O PCB, na sua história política, sempre esteve presente em todos os sindicatos. 
Inclusive, em muitos deles... No nosso próprio sindicato, o Sinpro, ele foi hegemônico, sem 
ser corrente de transmissão. O que surgiu dentro do Sepe foi o seguinte: havia as... Antes de 
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88, da Constituição Federal de 8 de outubro de 88, nenhuma categoria da área pública tinha o 
direito de formar sindicato. Havia as associações, quase que clubes só de passeio e 
divertimento, não é? Quando surge o movimento dos professores, nós nos associamos a duas 
entidades. Inclusive, a sede, tem uma sala lá na Alcindo Guanabara, se não me engano, é no 
oitavo andar, que era da Associação de Professores. Umas senhoras se reuniam para fazer 
sarau, para passeio no final de semana, tudo isso. A UPE, que existe ainda e que se diz a 
representante legal dos professores, não quis se associar às outras. Nesse sentido, surgiu a 
Sociedade Estadual dos Professores. 
 
R.S. – Isso, no finalzinho de 77 e..? 
 
J.S. – Em 78. 
 
R.S. – Em 78, não é? 
 
J.S. – Em 78 e 79. 
 
R.S. – Em 77, ainda estava na estruturação. 
 
J.S. – Em 78 e 79, quando surge aqui a organização da greve, já com a hegemonia do Sepe: o 
professor Godofredo, que hoje é prefeito de Niterói. 
 
R.S. – Agora, as pessoas que formaram o Sepe naquela época eram pessoas do Sinpro que 
saíram do Sinpro por algum motivo? 
 
J.S. – Não saíram. Não saíram. 
 
R.S. – Isso eu queria entender. 
 
J.S. – Não saíram. O professor Ricardo, que era diretor do Sinpro, eu, que estava diretor do 
Sinpro, já em 80, e outros colegas, o Godofredo, o Antônio Negrão, o que resolveram? 
Devido à dificuldade, de o Sinpro não poder representar a classe trabalhadora do estado e 
município, na rede pública, surgiu então a Sociedade – não é sindicato – a Sociedade Estadual 
de Professores. 
 
R.S. – O Sinpro, na verdade... É do particular? Não, o Sinpro é o Sindicato dos Professores do 
Rio de Janeiro. Mas naquela época tinha essa denominação? 
 
J.S. – Sempre teve. O Sinpro é: Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro. 
 
R.S. – Do Rio de Janeiro, independente de ser do particular ou do público. 
 
J.S. – Não, só particular. Porque o público não tinha representação sindical. 
 
R.S. – Então, é só particular. 
 
J.S. – Ele só vem a ter representação sindical em 88, com a Constituição Federal. 
 
R.S. – Na verdade, ele é do Rio de Janeiro, mas das escolas particulares. Esse é um dado 
importante também. 
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J.S. – É. Porque o Sinpro, a entidade Sinpro, sempre deu apoio logístico ao Sepe. Nós nos 
reuníamos lá... 
 
R.S. – Por aquela questão do espaço, não é? 
 
J.S. – ...o Ricardo foi o fiador da sala da rua do Senado, um cubículo mais ou menos deste 
tamanho, não é? O Ricardo foi o fiador da sala como pessoa física. Porque não poderia ser 
pessoa jurídica porque não tinha nenhuma representação jurídica. Logo depois surgiu... 
 
R.S. – O CEP, com c. 
 
J.S. – Com c, o Centro Estadual de Professores. 
 
R.S. – Mas em algum momento o Sinpro... Houve conflito com o pessoal do Sepe? 
 
J.S. – Nunca houve conflito. 
 
R.S. – Porque na tese ele fala o seguinte... É por isso que eu estou cismada com isso, porque 
aqui em Campo Grande me parece ser uma coisa muito amistosa. 
 
J.S. – É. 
 
R.S. – Em uma parte da tese ele coloca – eu vou até falar para o senhor –, é do Sobreira: 
"Como não bastasse..." 
 
J.S. – Quem é Sobreira? 
 
R.S. – Sobreira é um professor, Henrique Garcia Sobreira, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma dissertação de mestrado. Aí, lendo essa tese 
dele, ele vem falando um pouquinho do Sinpro: "Como não bastasse essa dificuldade..." E ele 
fala o seguinte, a questão de existir um sindicato oficial e outras organizações. Aí ele coloca 
assim: "Como não bastasse essa dificuldade, na convenção coletiva salarial de 77 ocorreram 
sérios atritos entre o grupo." No caso, a AP e a diretoria do Sinpro-Rio de Janeiro. 
 
J.S. – O que é AP? Eu nunca ouvi falar nisso. 
 
R.S. – Esse AP, na verdade, é... Tem aqui também. Depois eu vou chegar lá. Aí, tem uma 
parte que ele coloca assim: "Esta, sem qualquer respeito às deliberações da assembléia 
realizada para discutir a pauta sobre a convenção, assina um acordo coletivo, em 77. Em 
seguida à comissão de [inaudível] do sindicato, são dissolvidas e proibidas reuniões nas suas 
dependências sem autorização prévia da diretoria. Apenas o PCB continuava investindo na 
participação do sindicato, visando a sua retomada. As demais correntes se dividem em dois 
grupos: AP e MR-8, defendendo a constituição da entidade." 
 
J.S. – Não, olha só, nisso aí ele está totalmente enganado. Está tudo errado. 
 
R.S. – É, eu acho que está errado. 
 
J.S. – Essa tese dele não tem nenhum fundamento. Ele tirou isso da cabeça dele. 
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R.S. – É isso que eu queria saber. Porque não está batendo. Inclusive, eu quero fazer um 
trabalho direito. 
 
J.S. – Olha só, o MR-8 era um movimento político. Todo movimento político, quer queiramos 
ou não, tem participantes dentro das unidades sindicais. Porque em 77, ainda em plena 
ditadura, foi com muito sacrifício... Aí deveria ter mencionado o nome do professor José 
[Inaudível] Ribeiro, que foi um que segurou aquela entidade aberta, ele e o Carneiro, os dois, 
o presidente e o vice-presidente, para não ser fechada pela ditadura. Então, acontece o 
seguinte: em 77, tem a convenção coletiva, como teve agora essa daqui. Convenção coletiva 
por quê? Tinha... Tem a oposição. Qualquer sindicato tem a oposição. 
 
R.S. – Tem um grupo de oposição. 
 
J.S. – De oposição. E eles já eram contrários a determinadas normas. É aquele pessoal, dentro 
da minha avaliação, radical, que quer tudo, sem poder ter nada. Então, houve essa... Sempre 
houve e haverá. 
 
R.S. – É, divergências dentro... 
 
J.S. – Dentro da própria entidade. 
 
R.S. – Mas é diferente de Campo Grande. Em Campo Grande a coisa era mais amistosa do 
que lá. 
 
J.S. – Não, no Sepe é totalmente diferente. Não tinha nada a ver com essa celeuma, com essa 
polêmica. Nunca houve. Primeiro, porque o Sepe não pode interferir no processo disso aqui. 
Pode você, que é do Sepe, é sindicalizado, trabalha ali na escola ABC Ltda. Você tem toda a 
obrigação, o direito e o dever de comparecer às assembléias. Você tem divergência com uma 
determinada cláusula, então você tem toda a obrigação de se pronunciar. Agora, se você vai 
ser vencedora ou não, é diferente. 
 
R.S. – É diferente. 
 
J.S. – Isso é colocado na assembléia, e a assembléia é que decide. O órgão maior é a 
assembléia, não é? 
 
R.S. – É o órgão maior. 
 
J.S. – Como teve aqui, nessa convenção de 2006. Houve um grupo de professores e ex-
diretores que queria 15% de aumento. Com uma estrutura dessas, vai ter 15% aonde? 
 
R.S. – É verdade. Aí fica complicado, não é? 
 
J.S. – E nós conseguimos o INPC mais o ganho de 1%. Tanto é que é o segundo ano de ganho 
real. Isso aí está errado. 
 
R.S. – Então, eu acho que ela está sem fundamento. 
 
J.S. – Está totalmente... 
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R.S. – Inclusive, eu tentei buscar outras teses também, mas aí foi muito difícil. Aí eu falei: 
"Não, eu vou conversar com o Joacy." Porque está diferente. Você vê que... 
 
J.S. – Não, não tem nada a ver. 
 
R.S. – Aqui em Campo Grande mesmo, o Sepe tem uma relação, nessa questão do espaço... 
 
J.S. – O Sinpro sempre ajudou na criação do Sepe. Haja vista que ele respeita o espaço do 
Sepe e o Sepe respeita o nosso espaço. O Sepe é escola pública. O Sinpro é escola particular. 
Você, da escola pública, pode se sindicalizar ao Sepe. Eu, da escola particular, posso me 
sindicalizar ao Sepe. No artigo oitavo, inciso quarto, se não me falha a memória, da 
Constituição Federal diz o seguinte, que ninguém é obrigado a se sindicalizar nem 
permanecer sindicalizado. É livre e espontânea vontade você se sindicalizar. Logicamente, 
tem que ter um fundamento político. Correto? 
 
R.S. – Estou entendendo. 
 
J.S. – Isso aí não tem nada a ver, não. 
 
R.S. – É isso que eu estou falando, está sem fundamento. Até o meu orientador também falou: 
"Não, Rita, você..." 
 
J.S. – Isso aqui, não tem nada disso. 
 
R.S. – Ele falou assim: "Entrevista novamente o Joacy, pergunta essa questão do Sinpro, o 
Sinpro com relação ao Sepe central, o Sinpro com relação a Campo Grande." 
 
J.S. – Olha só, o Sepe, lá nos idos de 79, nós não tínhamos – nós porque eu participei 
diretamente – nós não tínhamos local de reunião. Ninguém tinha local de reunião. O 
Godofredo, na campanha dele para deputado estadual, ele alugou uma sala lá na Senador 
Dantas. Um comitê para ele trabalhar a candidatura dele. Quando ele terminou, nós 
ocupamos. Ele nos cedeu o espaço para o Sepe central, o chamado Sepe central, funcionar ali 
pelo menos dois ou três anos. E aqui nós não tínhamos... Chamava-se zonal. 
 
R.S. – Ah, isso que é importante. Eu ia perguntar para o senhor também. Quando se formou a 
Regional V? Porque antes eram zonais. 
 
J.S. – Zonal Oeste. 
 
R.S. – É, Zona Oeste. Esse zonal tem a ver com o quê? Eu quero que o senhor me explique 
porque é zonal e porque depois se muda para regional. 
 
J.S. – Porque nas primeiras... Quando nós nos organizamos, em termos da greve de 79 – o de 
referência é 79 –, nós, colegas da Zona Oeste, de Madureira, Bangu... A Zona Oeste 
aglutinava Bangu, Santa Cruz e Campo Grande. 
 
R.S. – A Zona Oeste era isso. 
 
J.S. – Era isso. 
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R.S. – Certo. 
 
J.S. – Madureira, tinha Caxias, Nova Iguaçu... 
 
R.S. – Já era uma outra zona. 
 
J.S. – Isso tudo era zonal. Porque nós não tínhamos nenhuma estrutura. Criamos essa 
terminologia para dar uma referência. 
 
R.S. – Ah, para dar uma referência. Mas tem a ver com as zonas, Zona Oeste, Zona Sul, Zona 
Norte? Tem a ver? 
 
J.S. – Não, tinha a zonal, a Zonal Oeste, Zonal Norte e Zonal Sul. Não tinha a... e a Zonal 
Centro. Tinha um grupo de colegas que administravam ou eram responsáveis por aquela... 
fazer reunião ou fazer assembléia, levar a pauta da assembléia para a assembléia central. 
Porque muitas das vezes... 
 
R.S. – Isso é lá em 79. 
 
J.S. – Em 79. 
 
R.S. – Em 79, então, era zonal. Aqui em Campo Grande... Então, a Zona Oeste era Bangu... 
 
J.S. – Bangu, Santa Cruz e Campo Grande. 
 
R.S. – Bangu, Santa Cruz e Campo Grande. Certo. Aí, com o tempo, vocês foram se 
reestruturando, aí é que vão surgir as regionais. 
 
J.S. – Isso, já dentro do estatuto do Sepe. 
 
R.S. – Isso, mais ou menos no ano de...? 
 
J.S. – Ah, isso foi em 89 ou oitenta... 
 
R.S. – Em 89. Eu devo ter lá. Eu tenho um material que fala sobre o estatuto do Sepe. Deve 
ter o primeiro. 
 
J.S. – Então, surge o quê? O estatuto do Sepe. 
 
R.S. – Ah, no estatuto do Sepe. 
 
J.S. – Porque o Sepe hoje é S-E-P-E, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, 
englobando aqui os profissionais da área administrativa. Porque era somente de professores. 
 
R.S. – Ah, é, depois é que vai.. 
 
J.S. – Depois houve a modificação... 
 
R.S. – Em 87, não é? 
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J.S. – Houve a modificação do estatuto, englobando. Cria então o Sepe, que engloba os 
profissionais da educação. 
 
R.S. – É, englobando os profissionais da educação. 
 
J.S. – E no interior foram criados os núcleos: o Núcleo de Campos... 
 
R.S. – No interior, os núcleos. A Regional V, no seu início, ela abrangia quais áreas? 
 
J.S. – Praticamente Campo Grande. 
 
R.S. – Praticamente Campo Grande, Santíssimo... 
 
J.S. – Campo Grande, Santíssimo, Vasconcelos, Inhoaíba. Essa periferia aqui. 
 
R.S. – Aí, depois foram surgindo mais regionais. Não foi isso que aconteceu? 
 
J.S. – Aqui, a Regional V. Tem a regional de Santa Cruz, tem a regional de Bangu, não é? 
 
R.S. – Então, a própria necessidade de... 
 
J.S. – Da própria organização. Porque no início tinha que ter uma aglutinação, não é? 
 
R.S. – Uma aglutinação. 
 
J.S. – Colegas se reuniam, de Bangu, de Santa Cruz, de Campo Grande... 
 
R.S. – É, porque eu peguei um jornalzinho do Sepe falando sobre a formação, eles falaram: 
"Não, antes a Regional V abrangia a região de Bangu e Santa Cruz. Depois houve a 
necessidade de dividir essas regionais." 
 
J.S. – Correto. 
 
R.S. – Não é? Aí que surgiram as outras regionais. 
 
J.S. – Porque a regional surgiu em função da zonal, no mesmo espaço territorial da zonal. 
Depois, com a organização, aí separa Bangu, separa Santa Cruz e Campo Grande. Porque o 
número de escolas nesses bairros era enorme. 
 
R.S. – Foram crescendo. Isso foi mais ou menos também no período da década de 80. 
 
J.S. – É. 
 
R.S. – Na década de 80. Isso é importante, a década de 80. 
 
J.S. – Então, surge o quê? A expansão das escolas. Então, houve necessidade também de cada 
bairro ter a sua organização, todas elas centradas no Sepe central. 
 
R.S. – Ah, sempre tendo... 
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J.S. – É, tem uma diretriz do Sepe central. Como os núcleos têm também. 
 
R.S. – Então, essa questão aí, de... Como o senhor mesmo colocou: "Não, partidos sempre 
existiram." Você acha que a formação política do grupo em si influenciou na relação entre o 
Sinpro e Sepe, a influência política de cada um? Porque a gente fala assim: existiam vários 
grupos. No caso aí, tinha o PCB, tinha o MR-8, tinha a Ação Popular... Agora eu lembrei, o 
AP significa Ação Popular. 
 
J.S. – É, a Ação Popular. Isso tudo era organização política, sem ser partido. 
 
R.S. – Sem ser partido. É isso que eu tenho que... 
 
J.S. – Era movimento. 
 
R.S. – Era movimento. 
 
J.S. – O Movimento 8 de Setembro, o MR-8*; a Ação Popular, a AP. 
 
R.S. – E esses grupos, de uma certa forma, também eram pessoas... 
 
J.S. – Que estavam ligadas ao sindicato. 
 
R.S. – ...que estavam ligadas aos sindicatos. 
 
J.S. – O MR-8 aqui, a grande maioria era de professor. 
 
R.S. – De professor, não é? Então, vai ter toda uma discussão, enquanto formar uma entidade, 
enquanto formar um movimento. 
 
J.S. – Porque o problema do sindicato é o seguinte... 
 
R.S. – É, eu queria que o senhor me explicasse, porque está muito difícil entender isso. Eu 
estou lendo, lendo muito. Eu estou com muita dificuldade nessa parte. 
 
J.S. – O sindicato tem como obrigação, no fundamento dos seus estatutos... Primeiro, ele é 
apartidário. 
 
R.S. – É apartidário. Eu sei. 
 
J.S. – O nosso sindicato sempre teve várias correntes. 
 
R.S. – É, tem o PT, o PCB... 
 
J.S. – Então, eu sou PCB lá no meu partido, na minha organização. O PT idem. Aqui é 
política sindical. Tem como objetivo a categoria. O bancário teve um momento em que o PT 
foi hegemônico, mas era corrente de transmissão do partido. 
 

                                                 
* A sigla MR-8 significa Movimento Revolucionário 8 de Outubro. 
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R.S. – É, dos metalúrgicos mesmo, a gente via... 
 
J.S. – O metalúrgico também. Desgraçaram o metalúrgico. Desgraçaram o bancário. 
 
R.S. – É verdade. 
 
J.S. – Porque misturaram política partidária com política sindical. Tudo é política. 
 
R.S. – A própria organização mesmo, daquele período do novo sindicalismo, na formação 
também do PT. 
 
J.S. – É. O PT surge de onde? Do movimento sindical no ABC. 
 
R.S. – Do movimento sindical. Então, é interessante isso aí até para entender o contexto, não 
é? E aqui em Campo Grande, a maioria mesmo dos formadores era do PCB, e também do PT. 
O PT entra mais depois. 
 
J.S. – O PT vem depois. 
 
R.S. – É, vem depois. Era o PCB mesmo. 
 
J.S. – Aqui não havia nenhuma conotação partidária. 
 
R.S. – Não tinha. Não tinha. 
 
J.S. – E a maioria, 90% dos sindicalistas, era do PCB. 
 
R.S. – Do PCB, que era o partido de esquerda. Na época ainda tinha aquela questão da... Em 
64, era o bipartidarismo: a Arena e o MDB. 
 
J.S. – A Arena e o MDB. 
 
R.S. – Depois houve essa modificação. Isso é importante para o meu trabalho. 
 
J.S. – Tanto é que o MDB é Movimento Democrático Brasileiro. A Arena é Aliança 
Renovadora Nacional. Isso aqui é direita declarada. E aqui, todos os grupos de esquerda se 
uniram ao MDB. 
 
R.S. – É interessante. 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – Então, essa questão do Sinpro e do Sepe, é que, em Campo Grande, o Sinpro até cedeu 
o espaço para as reuniões do Sepe, que depois deixou de ser na Igreja. 
 
J.S. – É, reunia aqui atrás. Reunia aqui. A sede, antes de receber a modificação, essa parede 
vinha até aqui e ali tinha uma varanda. 
 
R.S. – Inclusive, até hoje. Vocês cedem o espaço também para as atividades culturais, e 
eventos também. Isso é importante. 
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J.S. – E não poderia ser ao contrário, não é? 
 
R.S. – É, não poderia ser ao contrário. Agora, com relação lá ao centro da cidade, o Sinpro de 
lá também cede o espaço? 
 
J.S. – Não, hoje não cede mais. 
 
R.S. – Não cede mais. 
 
J.S. – As nossas reuniões, na formação de 79, eram feitas dentro do sindicato. 
 
R.S. – Eram feitas dentro, não é? Porque vocês não tinham o espaço. Isso que é importante. 
Porque às vezes a gente tem a noção que o pessoal que era do Sinpro que saiu e formou o 
Sepe. Então, tem muito essa visão. 
 
J.S. – Não tem nada a ver. 
 
R.S. – E não tem nada a ver. Na verdade, não. 
 
J.S. – Houve uma contribuição. 
 
R.S. – Houve uma contribuição. A questão é essa. 
 
J.S. – Contribuição de participação de nomes. Eu já falei do professor Ricardo, que era diretor 
do Sinpro Rio e ajudou a formar o Sepe, e Ítalo Moriconi, Antônio Negrão e outros. 
 
R.S. – Ajudou a formar o Sepe. Aí, depois vocês conseguiram ter a sede de vocês própria, 
tanto o central quanto em nível de Campo Grande. Então, isso é muito importante, porque 
nem tudo o que o material coloca... de repente, não é verdadeiro. 
 
J.S. – Porque o sindicato completou 75 anos, em maio. 
 
R.S. – É o mais antigo. Ele surgiu em 1930. 
 
J.S. – Em 30. 
 
R.S. – O Sinpro surgiu em 1930. Agora, voltando, só mais uma perguntinha em relação à 
Igreja. São temas chave, porque essas questões que eu estou colocando para o senhor não 
existem nenhum lugar. Inclusive, eu acho que a única tese, pelo o que eu vi, que fala do Sepe 
em Campo Grande vai ser o meu trabalho. Vai ser um trabalho assim, como é que eu posso 
dizer...? 
 
J.S. – É, porque o Sepe... 
 
R.S. – Têm muitos trabalhos falando de forma geral, mas em Campo Grande não tem. É por 
isso que eu estou buscando mais informação, para poder dar respaldo ao meu trabalho. 
 
J.S. – O Sepe central comandava todo o município do Rio de Janeiro. Depois, na organização 
dos movimentos, foram criadas as zonais, como eu já falei. 
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R.S. – As zonais, é verdade. 
 
J.S. – E depois da solidificação do Sepe, o seu estatuto estabeleceu o quê? A divisão, dentro 
do município do Rio de Janeiro, em regionais. Devido à complexidade do nosso município. 
Campos é pequeno; Macaé... 
 
R.S. – Mas o nosso, no caso, a Zona Oeste, é muito grande, aí se dividiu mais ainda. Aí 
formou Santa Cruz... 
 
J.S. – É. Tem Itaguaí, lá tem o Núcleo de Itaguaí. 
 
R.S. – Essa questão da Igreja ceder o espaço, por que o padre cedeu o espaço da igreja para as 
reuniões? 
 
J.S. – Devido à posição política dele. 
 
R.S. – Devido à posição política dele. É isso que eu queria saber. 
 
J.S. – Era um padre progressista. Ele foi contra o Conselho Paroquial. Bateu de frente. Porque 
o Conselho Paroquial é formado de pseudoburgueses. E ele bateu inclusive com o arcebispo, 
ou com o bispo aqui, ou arcebispo, ou cardeal, o comando da Igreja. 
 
R.S. – A própria tendência da Igreja naquela época. Quando eu o entrevistei, ele falou 
também isso, só que ele não quis aprofundar. Mas ele falou que a ação da Igreja naquela 
época era, inclusive, de receber os exilados políticos, não é? 
 
J.S. – É. 
 
R.S. – Tinha toda uma visão assim... 
 
J.S. – Não, a Igreja progressista. 
 
R.S. – É, a Igreja progressista, daquela época. Ele chegou a falar isso. Só que ele não quis 
entrar em detalhes. Porque a entrevista com ele... Ele está no sul do país. Eu entrevistei o 
padre Argemiro. E a idade, ele está com 63 anos também. É a mesma geração de vocês. 
 
J.S. – É, o Argemiro, o Luís... 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – Eu entrevistei ele também. E ele falou. 
 
J.S. – O Argemiro? 
 
R.S. – Eu liguei para o sul. A Igreja me deu o telefone, não é? 
 
J.S. – Ele estava no Paraná. Estava ele e o Luís no Paraná. 
 
R.S. – Eu entrevistei ele lá no sul. Ele falou também dessa participação da Igreja. "Ah, minha 
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filha, eu não me lembro de muita coisa, não. Há tanto tempo." Aí eu perguntei a idade dele, 
onde foi que ele... Ele é espanhol, é descendente de espanhol. 
 
J.S. – É. 
 
R.S. – Aí ele falou: "Na Espanha." É interessante, nesse meu trabalho, entender também um 
pouco da visão de cada um dos meus entrevistados: a visão política, a visão... 
 
J.S. – Porque, naquela época, existia um movimento encadeado de esquerda, devido ao 
problema da ditadura. 
 
R.S. – É, o problema da ditadura também. 
 
J.S. – Então, tinha que romper. 
 
R.S. – Então, está sendo muito importante, muito relevante. Até, por exemplo, essa questão 
do... Eu estou escrevendo também a respeito do batismo de fogo. Eu falei sobre todas as 
greves que ocorreram no Sepe, e eu entrevistei também você, a Daizi também, a Vera, que são 
os mais antigos, e entrevistei o Cláudio e a Eva, que são os mais recentes. Eu tentei dividir 
dessa forma, os mais antigos e o pessoal que está atuando mais recente. Aí, essa questão do 
batismo de fogo foi interessante, porque a Vera e o senhor são da mesma geração e passaram 
por processos políticos parecidos: a questão da ditadura de 64 e aquela coisa toda. Tanto que o 
batismo de fogo de vocês é diferente, é essa questão da ditadura. Depois até vocês falam das 
greves também. É interessante. 
 
J.S. – Porque, indiretamente, foi. Porque nós rompemos com toda aquela postura militar, de 
não impedir a nossa... As nossas passeatas e as nossas greves, toda ela era filmada, era 
policiada, e nós tínhamos que enfrentar. 
 
R.S. – É, interessante, até a questão do batismo de fogo. 
 
J.S. – Tanto é que o Godofredo, a Magda foram cassados, foram expulsos do serviço público. 
Depois, com a anistia... 
 
R.S. – Aí que eles retornaram. 
 
J.S. – Aí retorna. A Magda era a professora responsável pelo jornal do Sepe, e ela foi presa. 
 
R.S. – É interessante. Até a questão da geração. Porque o meu trabalho tenta trabalhar 
também com a coisa da memória e a geração. Por exemplo, o senhor: vocês são da mesma 
geração, o padre Joacy [Argemiro], a Vera... 
 
J.S. – Não, o padre... 
 
R.S. – É, o padre Argemiro também. 
 
J.S. – ...Argemiro. 
 
R.S. – É, são todos da mesma geração. É até interessante ver como era a forma de pensar 
naquela época, não é? Essa coisa da mobilização. A memória da entidade está muito presente 
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no meu trabalho, porque o meu trabalho é um trabalho de história oral também. 
 
J.S. – Porque eles tinham uma concepção política diferente. Porque ele era da... são ainda, até 
hoje, da Igreja Progressista. 
 
R.S. – Da Igreja Progressista. Isso é importante. 
 
J.S. – Então, eles tinham uma visão... Mesmo durante a ditadura, a Igreja teve participação na 
criação do SEPE em Campo Grande... 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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Rita da Silva – O seu nome completo, Daizi 
 
Daizi Coutinho – Se você quiser botar professora Daizi... Eu não sei como é que você usou na 
da Vera. 
 
R.S. – Não, tudo bem, professora Daizi. Depois vão vir os dados do que você faz, o que você 
fez. Vai entrar essa parte toda. 
 
D.C. – Ah, então está bom. 
 
R.S. – Começa pelos dados pessoais e depois a sua formação, socialização. 
 
D.C. – Então, a primeira coisa que você quer saber é... 
 
R.S. – O seu nome completo e a sua idade. 
 
D.C. – Daizi Madalena Coutinho. 
 
R.S. – Daizi Madalena Coutinho. 
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D.C. – Isso. A idade, 62 [anos]. 
 
R.S. – Você é natural de onde? 
 
D.C. – Daqui do Rio de Janeiro mesmo. De Guaratiba, a região de Guaratiba. 
 
R.S. – Você nasceu em Guaratiba. 
 
D.C. – Isso. Em Santa Clara, Guaratiba. 
 
R.S. – E o seu endereço, é aqui em Campo Grande? 
 
D.C. – Agora é lá no mesmo lugar onde eu nasci, Rua Firmo Coutinho, lote 65 sem número, 
Guaratiba. Precisa o CEP? 
 
R.S. – Não, não precisa. É só para ter uma idéia. 
 
D.C. – Fica perto da Pedra de Guaratiba. 
 
R.S. – Na verdade, você não mora em Campo Grande. Você nasceu e foi criada em Guaratiba. 
 
D.C. – É. Naquela época... 
 
R.S. – Mas Guaratuba pertence à Zona Oeste também, não é? 
 
D.C. – Naquela época era Campo Grande mas é que agora tem uma Região Administrativa lá 
na Pedra de Guaratiba. Então, onde eu moro fica perto e aí faz parte. Então, quando a gente dá 
o endereço agora, em vez de colocar Campo Grande, põe Guaratiba, Rio de Janeiro. 
 
R.S. – Mas, na verdade, faz parte da Zona Oeste. 
 
D.C. – Isso, é Zona Oeste. 
 
R.S. – Aqui tem até a pergunta se é moradora da Zona Oeste ou de outro bairro. Então, você é 
do bairro de Guaratiba, não é? 
 
D.C. – De Guaratiba, é. Porque tem o lado da Barra de Guaratiba e tem o lado Pedra de 
Guaratiba. Eu moro do lado onde fica a estrada do Magarça. No fim, tudo sai, tem 
comunicação de um lugar com o outro. Para a Barra pode ir por lá, têm ruas que vão dar na 
Barra de Guaratiba. 
 
R.S. – Mas aí você mora lá desde que nasceu. Tem quanto tempo mais ou menos? 
 
D.C. – Desde que eu nasci. Eu só saí um tempo, quando eu estava esperando a minha filha, 
que eu morei me Campo Grande, na Rua Heitor do Prado. Mas aí, ela era pequenininha ainda, 
nós voltamos. Eu morei uns 15 anos no Jardim Maravilha. O Jardim Maravilha fica em frente 
à minha casa. 
 
R.S. – Você nasceu em que ano? 
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D.C. – Em 1942. 
 
R.S. – Em 42. O dia, o mês e o ano? 
 
D.C. – Em 23 de abril de 1942. 
 
R.S. – Então, é toda uma geração, não é? O Joacir e a Vera são da mesma geração. 
 
D.C. – A Vera eu acho que é um pouquinho mais nova. O Joacir eu não sei, deve ser mais ou 
menos, porque eu me lembro das lutas do tempo do começo do Sepe que nós íamos lá para 
baixo para as passeatas. 
 
R.S. – O movimento, não é? 
 
D.C. – O movimento. 
 
R.S. – Agora, vamos ver um pouquinho da sua formação escolar e socialização política 
também. Os dados pessoais. Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa, quem eram seus pais, o 
que faziam e onde moravam. 
 
D.C. – O meu pai era funcionário público e agricultor também. Ele gostava de mexer com a 
terra. Eu herdei um pouquinho isso dele também porque eu gosto muito de mexer com 
plantas, com terra. 
 
R.S. – Qual é o nome dos seus pais? 
 
D.C. – Firmo. Meu pai era Firmo – todos os dois já são mortos, não é? – Firmo Coutinho da 
Silva e a minha mãe, Julia da Silva. 
 
R.S. – A sua mãe era do lar. E o seu pai era... 
 
D.C. – Ah, sim, a minha mãe era do lar. E o meu pai era agricultor e funcionário público, não 
é? Ele foi encarregado dos bondes. É daqueles funcionários, muito íntegros, muito honestos. 
 
R.S. – Interessante. 
 
D.C. – Coitado, nunca foi valorizado por esse lado da honestidade. Mas, pelo menos, lá de 
cima é reconhecido, não é? 
 
R.S. – Está sendo reconhecido. Onde você estudou o teu fundamental e o médio? Que cursos 
você fez? 
 
D.C. – O primário foi em uma escola lá perto mesmo, a Escola Euclides da Cunha. 
 
R.S. – E o médio? 
 
D.C. – O ensino médio, eu fiz o ginásio – naquela época era no Raja Gabaglia, não é? – eu fiz 
o curso ginasial no Raja Gabaglia e o segundo grau, o primeiro ano eu estudei lá em Santa 
Cruz, no Barão do Rio Branco. 
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R.S. – Eu fui aluna do Raja também. 
 
D.C. – Foi? Na época que eu era de lá só tinha o ginásio, não é? Depois, mais tarde, bem mais 
tarde é que passou a ter só o segundo grau, não é? Mas na minha época era só o ginásio. 
Tempos bons aqueles, hein? Um sacrifício! Tinha que caminhar muito, não é? Não tinha... 
Tinha até condução mas aí a vida da gente, pobre, é sempre difícil, às vezes não tinha nem um 
dinheirinho para a passagem. Era marchar a pé mesmo. 
 
R.S. – Era sacrificado, não é? Então, você fez... 
 
D.C. – O ginásio lá. 
 
R.S. – Você fez o fundamental no Euclides da Cunha, o médio no Raja... 
 
D.C. – E o segundo grau, aqui é uma história. É uma odisséia. Eu fiz o primeiro ano lá no 
Barão do Rio Branco, no Matadouro, lá em Santa Cruz. É Matadouro como se chama aquela 
estação. 
 
R.S. – É, aquela região. 
 
D.C. – A gente ia de trem e era a última estação. Fiz o primeiro ano lá. Depois eu fiquei 
doente, não é? Em 61 a minha mãe ficou doente, veio a falecer e eu fiquei muito traumatizada 
com tudo aquilo. A cabeça quente dos estudos, porque o científico era muito puxado. 
 
R.S. – Mas como é que você fez depois? 
 
D.C. – Aí eu fiquei muito abalada dos nervos e eu parei. Parei um ano mais ou menos. Um 
ano ou mais um pouco. Depois eu voltei a estudar e aí já fui estudar no Freire Alemão. Eu fiz 
o segundo... Aliás, eu fiz o primeiro de novo. Porque eu tinha passado para o segundo ano 
mas aí eu achei que não... Eu fiquei um tempão sem estudar e eu achei melhor fazer 
novamente o primeiro ano. Aí eu fiz o primeiro e o segundo no Freire Alemão. 
 
R.S. – Mas o Freire Alemão é formação de professores? 
 
D.C. – Não, o Freire Alemão era só, o antigo científico que chamava, o ensino médio, não é? 
Depois eu saí do Freire Alemão e fui para o Rosário, o colégio das irmãs, o Nossa Senhora do 
Rosário. Ainda era aquela época que tinha clássico e científico, não é? Eu fui fazer o curso 
clássico porque eu não gostava das matérias científicas: matemática química e física. 
 
R.S. – O clássico era o que mais ou menos? 
 
D.C. – No clássico não se estudava essas matérias, nem matemática, nem química, nem física. 
Estudava assim: filosofia, história, línguas, várias línguas. Eu ainda estudei latim. Eu sou do 
tempo que ainda se estudou latim. No ginásio, nos quatro anos de ginásio, eu estudei latim. E 
depois, no Rosário, também eu estudei latim. Lá tinha latim, espanhol, inglês, francês. 
 
R.S. – Tinha todas as matérias, não é? 
 
D.C. – Tinha várias línguas, não é? Aí, eu estudei lá o segundo e o terceiro. Porque eu repeti o 
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segundo ano, justamente por causa das tais matérias. Matemática, fís ica e química, eu tinha 
ficado reprovada. Aí, eu saí e fui para lá. 
 
R.S. – E nesse período você participava de ação estudantil? Você participava de movimento 
estudantil? Ou não? 
 
D.C. – Não, lá tinha assim, concurso de poesia, essas coisas. Eu sempre gostei muito de ler. 
 
R.S. – Tipo assim, aquela parte acadêmica, por exemplo, grêmios, você participava do grêmio 
estudantil? Atividades ligadas ao movimento estudantil, não? 
 
D.C. – Não, naquela época não... Foi em 61 que eu saí de lá do Barão do Rio Branco, não é? 
Porque depois da revolução é que começou a ficar essa coisa mais ativa, dos grêmios, não é? 
Porque aquela repressão toda que estava se passando, o país estava passando, então aí os 
jovens começaram a se levantar, as lideranças. Começaram a surgir as lideranças, não é? 
 
R.S. – A se manifestar. 
 
D.C. – Mas isso foi depois de 64, porque o golpe militar foi em 64, não é? Quando eu entrei 
para a faculdade – eu entrei em 67 para a UFRJ... 
 
R.S. – Você fez faculdade de que, Daizi? 
 
D.C. – Eu fiz de Letras. Era na Avenida Chile naquela época, não é? Por muitos anos ficou 
ali, na Avenida Chile. Eu entrei em plena efervescência da revolução. Da chamada revolução 
porque a gente sabe que foi um golpe militar, não é? Então, a gente estava na aula assim, 
muito bem, e vinham os líderes, os do grêmio estudantil. Era forte mesmo a liderança. Não é 
assim, como hoje, que é mais à base de jovens. Hoje em dia é mais... 
 
R.S. – Mais devagar, não é? 
 
D.C. – Hoje em dia, muitos grêmios eles não têm, coitados. Até porque não tiveram um 
treinamento. Já naquela época era, forçosamente... Eles lideravam os movimentos de rua. 
Então chegavam aqueles estudantes, gente muito... 
 
R.S. – Consciente. 
 
D.C. – O próprio estudo era muito assim... Tinha muito... As matérias que... Na minha época 
tinha até OSPB e essas coisas na faculdade. É uma história longa, não é? A gente, nos dias 
que tinha OSPB, aqueles alunos que eram mais... Eu, por exemplo, não era muito do tipo de 
ficar me rebelando muito, faltar, mas muitos alunos faltavam. Não concordavam com aquilo, 
ter que assistir a aula de OSPB. 
 
R.S. – Com a idéia que era passada. 
 
D.C. – Era o quê? Organização Social e Política. Então, só falava a versão deles. 
 
R.S. – A visão tradicional deles e não pela visão marxista. O pensamento marxista, nem 
pensar! 
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D.C. – É, de botar coisas na cabeça dos estudantes, botar grilinhos, para poder eles 
despertarem para a coisa, não é? E muitos só apareciam na aula de OSPB no dia da prova. E 
muitos assim, mandavam colegas assinarem por eles aquelas listas. Porque como era muita 
gente, a aula era no auditório... 
 
R.S. – O pessoal acabava fugindo. 
 
D.C. – ...era uma aula geral para toda a faculdade, não dava para eles controlarem isso bem. 
Mas era engraçado. Eu ainda me lembro, eu gostava muito quando era na aula de grego. Eu 
não era boa aluna. Sinceramente, eu não era. Eu me esforçava para passar, fazia os trabalhos, 
procurava fazer os trabalhos, mas as provas mesmo... Eu sempre gostei de idiomas mas grego 
não me entrava muito, não. Aí, vinha na aula de grego, eles chamavam, e aí ia aquela tropa 
para a rua, não é? E a gente tomava carreira. Era a repressão mesmo, sabe? 
 
R.S. – E você participava? Você ia também? 
 
D.C. – É, eu ia também. 
 
R.S. – Você ia também? Participava do movimento. 
 
D.C. – Claro. Ali, a maioria ia, não é? Era o tempo do Vladimir Palmeira. Ele é uma 
referência para mim porque ele puxava o movimento, não é? 
 
R.S. – Puxava o movimento, não é? E essa greve dos estudantes, vocês participaram também? 
 
D.C. – Quando passa esse negócio na Globo agora, "o povo unido jamais será vencido", aí eu 
me lembro que a gente gritava muito essas frases de ordem, não é? "O povo unido jamais será 
vencido." Aí vinha a polícia montada, jogavam aquelas bombas de efeito. 
 
R.S. – De efeito moral, não é? 
 
D.C. – É, e a gente corria, se espalhava e aí juntava de novo lá na frente. Era ali pelo centro da 
cidade. A Avenida Rio Branco, Largo de São Francisco. Era pertinho, porque a faculdade 
ficava na Avenida Chile, não é? A gente saía da Avenida Chile e ia por ali. Fazia aquelas 
passeatas. Um tempo muito... assim, sabe? E teve gente que nunca mais apareceu, não é? 
Você sabe que... 
 
R.S. – É, a coisa da repressão foi uma coisa bem chocante, não é? 
 
D.C. – Eu até gostaria. Eu fico assim, com uma pena quando eles... Agora eles estão pedindo 
para quem tiver registro assim... 
 
R.S. – Registro de pessoa desaparecida, não é? 
 
D.C. – Pena que eu não tinha... Nunca levava. Nem tinha essa idéia, de levar a máquina. 
 
R.S. – De registrar, não é? 
 
D.C. – De registrar. 
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R.S. – É, o importante é registrar também. Agora, uma pergunta: naquela época, qual era o teu 
partido? Você tinha partido? 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – E qual era o teu partido? Você é filiada a algum partido? 
 
D.C. – Eu sou filiada ao PT. Agora está essa confusão aí, não é? 
 
R.S. – É, essas mudanças, não é? 
 
D.C. – Teve gente saindo. Mas até segunda ordem eu vou ficando no PT mesmo. 
 
R.S. – Mas por que você escolheu esse partido político, o PT? Já é de família ou você 
simpatizou? 
 
D.C. – Não, pelo contrário, o meu pai sempre gostou de política e tudo mas ele era assim: ele 
nunca foi contra o governo. O partido dele era o partido do governo, o que estivesse no 
comando. 
 
R.S. – O de direita no caso. 
 
D.C. – No tempo do Getúlio, porque ele viveu essa época, tinha até um compadre dele, 
padrinho da minha irmã mais nova, que era amigo mesmo do Getúlio e com isso aí o meu pai 
também ficou assim... Ele gostava mesmo de Getúlio Vargas e depois, quando mudou. Então, 
o negócio dele era nunca ser oposição ao governo. Ele era uma pessoa bem... 
 
R.S. – Ele tinha aquela visão do Getúlio Vargas como o grande líder das massas, aquela coisa 
toda, não é? Tem muita gente com aquela visão, não é? 
 
D.C. – É, e mesmo assim, outros governos. Depois, quando saiu o Getúlio, que entraram 
outros, ele sempre estava do lado. João Goulart, seja quem fosse lá... 
 
R.S. – E aí você resolveu, "eu vou ser do Partido", por quê? 
 
D.C. – É porque, como eu entrei para a faculdade já nessa época da revolução, como eu te 
falei, então aquilo influencia muito, não é? Parece que fica lá dentro, na alma da gente. 
 
R.S. – Então, você teve influência da própria área de estudo mesmo, da academia, não é? 
 
D.C. – Pois é, porque a UFRJ, nesse sentido, abriu muito a mente. 
 
R.S. – A formação, não é? 
 
D.C. – A formação da gente. As aulas tinham professores bastante politizados e tudo, então 
aquilo também influi, não é? Não estou dizendo que as outras não sejam, que não tenham 
outras faculdades boas mas...  
 
R.S. – Eu sei. Mas tem uma formação mais politizada. 
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D.C. – Mais politizada. Então, a gente era obrigada a ler bastante, ler jornal para procurar se 
informar. E aí, também por isso, porque lá no Jardim Maravilha, o que eu te falei no começo, 
que um dos primeiros... Ontem até eu encontrei com a Dores, que é a filha de uns amigos 
meus, e naquela época a gente se reunia na casa dos pais dessa menina. Hoje ela é professora 
de Sociologia, ela dá aula no Ciep lá da Pedra de Guaratiba. Ontem ela estava também, eles 
estavam lá na reunião. Eles são uns que saíram. Estão assim: saíram do PT mas também não 
entraram para outro partido ainda, não. Eles estão meio decepcionados com essas coisas aí 
mas eu acho... 
 
R.S. – Mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que faz parte, não é? 
 
D.C. – Eu acho que ainda tem que esperar um pouquinho, não é? 
 
R.S. – Tem que esperar um pouco, é verdade. 
 
D.C. – Porque o homem pegou o país muito... é como eles falam, com uma herança daquelas, 
não é? Então, não pode também. Ontem estavam falando lá o negócio da dívida externa, que 
tinha que romper com o FMI. Mas também, você já pensou se for fazer isso de repente? 
 
R.S. –  Não dá, não é? 
 
D.C. –  A potência, o primeiro mundo, você sabe, não é? 
 
R.S. – Certamente, vai haver fortes pressões em cima disso aí. Agora eu vou te fazer uma 
pergunta: o que te despertou ent rar na política sindical? Como é que você ingressou no Sepe, 
na história do Sepe? 
 
D.C. – Começou assim, através até da Vera aqui, porque ela trabalhou muitos anos, o tempo 
dela quase todo eu acho que foi aqui. Ela trabalhou 25 anos, mais de 25 anos até, como 
professora daqui. 
 
R.S. – Quando você terminou a faculdade, você ingressou no magistério e começou a 
trabalhar. 
 
D.C. – Foi. Eu terminei no final de 72 e, em 73, teve o concurso, no final do ano. Eu fiz, eu 
passei e comecei a trabalhar na... Naquela época até ainda era estado da Guanabara eu acho, 
não é? Porque foi em setenta e... Foi em 75 que fez a fusão? Eu não me lembro mais. 
 
R.S. – É por aí, por esse período. 
 
D.C. – Então, quando eu entrei ainda era, porque vinha até escrito estado da Guanabara no 
cartãozinho funcional da gente. 
 
R.S. – E qual foi o teu primeiro emprego? Foi aonde? 
 
D.C. – Foi aqui mesmo, em Campo Grande. 
 
R.S. – Foi aqui mesmo, no Sara? 
 
D.C. – Não, primeiro eu trabalhei no município. Eu fiz para... Era a Espeg naquela época. Já 
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ouviu falar na Espeg? Aonde tinha os concursos, ali em Botafogo, a gente fazia a inscrição. A 
minha primeira escola foi a Professor Gonçalves. Eu trabalhei lá uns dois anos e depois fui lá 
para a George Washington, que fica... Sabe onde fica a George Washington, não é? Perto da 
Almirante, depois um pouquinho. 
 
R.S. – Lecionando com língua portuguesa? 
 
D.C. – Não, francês porque eu fiz Português e Francês. 
 
R.S. – Ah, você fez Português e Francês. 
 
D.C. – Eu fiz Português e Francês mas o concurso eu fiz para francês, não é? E depois, só em 
87 que eu vim trabalhar aqui, não é? Eu fiz o concurso, em 85. 
 
R.S. – E foi aqui que você já começou a ingressar no Sepe. 
 
D.C. – É, aí a Vera, através da Vera e da Eva, a gente começou a ser colega, fazer 
conhecimento. E o Sepe aqui, a Regional V – naquela época nem tinha esse nome de Regional 
V... 
 
R.S. – Era zonal, não é isso? 
 
D.C. – Eu acho que era, não é? Eu nem sei. 
 
R.S. – É, era por zonas. 
 
D.C. – Aí esteve quase que perecendo. 
 
R.S. – Fechando, não é? 
 
D.C. – Como diz o Louro José, quase que perecendo. Aí a Vera na época segurou. Teve uma 
época que o Cláudio também foi direção. Eu acho que a Vera deve ter falado isso para você. 
 
R.S. – É, ela falou que o Cláudio foi direção também. 
 
D.C. – Então, o Cláudio também é antigo aqui na luta. 
 
R.S. – É, eu vou entrevistar o Cláudio também. É um dos meus entrevistados também. O 
Cláudio, você, a Eva também. 
 
D.C. – É, ele vai te contar essa história. Aí teve uma época, Rita, que quase que terminou. 
Então, foi quando a Vera chamou para a gente fazer tipo uma equipe. 
 
R.S. – Você já conhecia a Vera porque vocês trabalhavam juntas? 
 
D.C. – É, porque ela dava aula aqui também, não é? 
 
R.S. – Isso foi em que ano, foi em 79? 
 
D.C. – Chamou a mim e a Eva. Aí ficamos o trio, não é? 
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R.S. – Em 79 que foi o início da formação? Ou foi mais depois? 
 
D.C. – Não, eu acho que foi mais ou menos. Porque nessa época, a Vera, Eva e eu, a gente se 
reunia até ali na... Nem tinha um lugarzinho só nosso, eles emprestaram. 
 
R.S. – Não tinha um espaço. 
 
D.C. – Aí a Vera chamou nós três para nos juntarmos, ela, Eva e eu, para não deixar acabar o 
Sepe aqui em Campo Grande. Aí a gente se reunia, lá em uma salinha, lá nos fundo de onde é 
o Sinpro.  
 
R.S. – Ah, no Sinpro. 
 
D.C. – É, lá atrás. 
 
R.S. – E nessa época também tinha reuniões na Igreja? 
 
D.C. – Ah, sim, a reunião mesmo, do sindicato, era ali em uma salinha lá nos fundos do 
Sinpro mas a gente depois fez um movimento com os aposentados – até a Deise Calazans 
chegou a vir fazer palestra – e a Igreja também cedia o espaço para a gente fazer encontro, um 
chá com os aposentados e aproveitar já falar de assuntos referentes, não é? 
 
R.S. – Mas, dentro da questão do Sepe, você foi o quê? Você também fez parte da direção? 
Conta um pouquinho da tua história. Por exemplo, a Vera é... 
 
D.C. – É, eu fiz parte da direção aqui, na Regional. Não lá embaixo mas aqui na Regional V. 
 
R.S. – Em que ano mais ou menos? 
 
D.C. – Na Regional V foi... Ih, meu Deus, quando é que...? Foi até assumir esse pessoal que 
está aí agora. A Landia, a Rosilene, as duas Rosilenes. Elas assumiram foi... 
 
R.S. – Foi em 89? Em 70? 
 
D.C. – Não, foi mais. Foi agora, mais recente, não é? Até a bem pouco tempo. Eu não lembro 
exatamente o ano mas acho que tem uns dois ou três anos. 
 
R.S. – Três anos, por aí, não é? 
 
D.C. – Eu não sei se foi em 2000 que... Não, esses daí eu acho que não estão a partir de 2000, 
não. Em 2001, eu acho que... 
 
R.S. – Então, você ingressou no Sepe através do contato com a Vera, essa coisa toda. E, 
dentro desse movimento do Sepe, por exemplo, a participação do primeiro movimento 
grevista, como se fosse o batismo de fogo, o que mais marcou dentro do Sepe, dentro do 
movimento, foi a greve de 79, foi a greve dos 25 mil professores? O que mais marcou para 
você? Como se fosse uma coisa que marcou no Sepe, a sua participação no Sepe. Tipo assim, 
como um batismo de fogo. Algum movimento que você tenha participado. 
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D.C. – Ai, menina, foram tantos! A gente levou tantas carreiras! Na época do Moreira que 
ficou muito marcado, não é? 
 
R.S. – Isso foi em que ano mais ou menos? 
 
D.C. – No Moreira, agora também, mais recente, no tempo da Benedita, que a gente tomou o 
palácio lá, não é? Ih, mas foi muita coisa! Parece coisa de louco, não é? A gente já invadiu 
também, se apossou lá da prefe itura, do prédio da prefeitura. Lá também foi bem marcante. 
 
R.S. – Na época do Moreira? 
 
D.C. – Não, da prefeitura já foi agora, no... foi outro governo do Cesar Maia. Espera aí, Cesar 
Maia é a segunda prefeitura? É a segunda vez que ele assume? 
 
R.S. – É, eu acho que é a segunda prefeitura. Eu acho que é a segunda vez. É sim, é a segunda 
vez que ele assume. Então, foi em 2000, por aí, não é? 
 
D.C. – É como eu estou te falando, tem muita história que marcou. 
 
R.S. – Tem muita atividade. Mas, por exemplo, você participou da greve dos 25 mil 
professores? Da greve que teve, dos 25 mil? 
 
D.C. – Foi quando essa? 
 
R.S. – Tem até aqui o período da greve: ela foi em 79 também, se eu não me engano. 
 
D.C. – É, em 79, eu já estava. 
 
R.S. – É, o ano de 79 foi um marco na história do sindicato, conseguiu conquistar o piso 
salarial. Aí fala um pouco dessa greve também, dos 25 mil professores que eu acho que foi em 
86. 
 
D.C. – Foi mais tarde um pouquinho, não é? Eu sei que era muito assim, era legal nesse 
sentido, que o pessoal estava mais unido, com mais garra, sabe? Hoje em dia, a gente fica às 
vezes comparando com aquela época... Ontem mesmo, nós fomos para a cidade com uma van 
e não conseguiu lotar a van. Enquanto que naquela época, de 79, na década de 80... 
 
R.S. – Tinha mais atuação, mais participação. 
 
D.C. – Na década de 80, às vezes iam oito ônibus, todos cheios, todos lotados. 
 
R.S. – Naquela época, desse movimento, você foi também. 
 
D.C. – Fui. 
 
R.S. – É a greve dos 25 mil professores, que foi em 86. Foi no Maracanãzinho, não é? 
 
D.C. – É, no Maracanãzinho. E ficava cheio mesmo. 
 
R.S. – Ficava lotado. É diferente de hoje em dia, não é? Hoje em dia está mais... 
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D.C. – É, eu não sei o que é que está... Acho que está havendo uma certa desesperança. 
 
R.S. – Qual foi a greve mais marcante para você? Em que governo? De repente, aquilo que 
mais marcou. E por que foi importante? Alguma greve ou algum movimento. "Puxa, esse 
movimento marcou! A classe conseguiu reivindicar alguma coisa." 
 
D.C. – Até eu não sei se outros acharam isso. Apesar dos pesares, uma que foi agora, mais 
recente, ainda no tempo da Benedita, embora a gente nunca consiga arrancar tudo o que a 
gente quer, mas eu acho que marcou porque pelo menos ela fez, do jeito que está aí mas fez. 
Ela assinou aquele plano de carreira. 
 
R.S. – O plano de carreira. 
 
D.C. – No tempo da Benedita. Porque eu acho que é uma pequena amostra do PT, do jeito PT 
de governar. Porque pelo menos ela... Ela não pôde, porque estava num período transitório, ali 
estava provisoriamente, mas ela deu o jeito que ela achou que podia dar, aquele plano de 
carreira. Eu acho que aquilo ali marcou bastante. 
 
R.S. – Marcou também, não é? 
 
D.C. – Porque a gente estava há muito tempo querendo arrancar essa coisa, do plano de 
carreira, e não se conseguia. Até hoje ainda está se lutando, não é? 
 
R.S. – É, até hoje está se lutando. 
 
D.C. – Porque não é o plano de carreira dos nossos sonhos. A gente quer uma coisa mais 
justa, não é? Por exemplo, agora, essa história do Nova Escola, não é? 
 
R.S. – É, eu acho que divide muito a classe. 
 
D.C. – O Nova Escola, isso não é uma coisa boa. 
 
R.S. – É porque divide, não é? 
 
D.C. – É um clima de competição. A escola x, se fizer isso assim, assim, vai ganhar a nota tal, 
e aí já compara com outra, não é? 
 
R.S. – Eu acho que divide a classe de uma forma geral. 
 
D.C. – E está marcando também assim, pela coisa da... Esse governo. Desde o governo 
Garotinho, Rosinha agora, que é muita opressão. Agora mesmo, ontem, eu até estava falando 
com a minha colega ali, eu cheguei quase a chorar também com a história da merendeira. 
Porque as direções ficam assim... eles são governistas, os que estão aí. Embora agora tenha 
tido eleição e tudo mas você sabe que nem sempre foi... 
 
R.S. – Mas, mesmo assim. Eles dançam conforme a música.do governo. 
 
D.C. – É, e nem sempre o resultado foi respeitado, não é? 
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R.S. – É verdade. 
 
D.C. – Ontem mesmo tinha uma diretora de uma escola, acho que era de Niterói, se eu não me 
engano, ela estava lá. Ela foi a primeira colocada, e sabe quem é que está na direção? Quem 
foi colocado foi a que ficou em terceiro lugar. Então, é uma coisa  muito... 
 
R.S. – Uma coisa imposta. Uma cosia que vem de cima e a gente não consegue organizar isso 
aí. Deixa eu falar sobre a divulgação do Sepe, o Sepe e a Regional V. Como é que vocês 
divulgavam junto aos profissionais de educação, eram panfletos? Vocês iam às escolas? 
 
D.C. – É, íamos de escola em escola, como uma romaria mesmo. A gente ia de escola em 
escola, na base da garganta mesmo, falando um por um, não é? Era mesmo... Tem até um 
grupo aí que se diz o "chão da escola" mas a gente foi bem assim essa coisa, do chão da 
escola, porque a gente estava lá, sempre nas escolas. 
 
R.S. – Bem ativo mesmo. 
 
D.C. – Em alguns lugares era... em muitos a gente era recebida assim, normalmente, bem, em 
outras nem tanto às vezes. Mas a gente batia em todas... 
 
R.S. – Sempre buscando a atuação junto à comunidade também, junto aos professores, não é? 
 
D.C. – É. 
 
R.S. – Do seu ponto de vista, como você vê a atuação do Sepe? Como o Sepe tem tratado a 
questão da precarização dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro? Como é 
que você vê a atuação do Sepe hoje em dia? 
 
D.C. – Nessa questão da falta de professores? 
 
R.S. – É, a precarização da questão da educação mesmo. Como é que o Sepe tem feito? Como 
é que ele tem tratado, ele tem buscado ir às escolas, às manifestações? 
 
D.C. – É, eles estão sempre fazendo pesquisas, não é? Está sempre divulgando os resultados 
nas assembléias – porque a assembléia é o fórum máximo do Sepe, do sindicato. Então, eles 
sempre divulgam essa questão, da falta de professores. Porque os governos tentam maquiar 
isso aí, você sabe, não é? 
 
R.S. – Ah, isso é verdade. Às vezes a escola está carente de professores e diz que não. Aí 
contrata, não é? 
 
D.C. – Esse negócio agora, de compressão de turmas, a grade curricular sendo toda mexida. E 
aí diminuiu... É para poder maquiar, para poder esconder a verdadeira realidade. 
 
R.S. – É verdade. 
 
D.C. – Porque a gente sabe que faltam professores eu acho que na maioria das escolas, não é? 
Se tiver uma escola que todos os alunos tenham aula normalmente todos os dias, essa escola 
pode-se dizer que é um paraíso, porque a maioria sempre tem falta de professor. E o sindicato 
trata isso assim: denunciando sempre, não é? 
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R.S. – Então, essas seriam as iniciativas do Sepe junto aos seus filiados. 
 
D.C. – É. 
 
R.S. – Essa coisa da divulgação, das informações. 
 
D.C. – É, mandando os boletins. Os filiados sempre recebem informes sobre a situação no 
estado do Rio de Janeiro, na rede estadual. As mazelas também, na rede municipal, são 
denunciadas. Porque às vezes há esse questionamento, de que o Sepe dá mais atenção a um do 
que a outro. Não, o sindicato é de todas as redes, não é? 
 
R.S. – Qual a relação do Sepe central com a Regional V? Como é que vocês fazem isso? A 
comunicação de vocês como é que é? Vocês vão às reuniões lá do Sepe central? 
 
D.C. – É, tem sempre as reuniões de direção. E quem vai, geralmente, é... Agora tem aquelas 
outras meninas, eu não sei se elas têm ido. A Rosilene, as duas Rosilenes. Você conhece, não 
é? 
 
R.S. – Sei, eu sei quem é. 
 
D.C. – A Almeida, que dá aula no Janete – eu nem sei se ela ainda está dando aula no Janete –
, ela já foi professora daqui também, e a Rosilene Ramos, que também deu aula lá, no 
fundamental. Mesmo que elas não... Eu acho que a Rosilene tem ido, a Rosilene Ramos. E a 
Vera sempre vai, a Eva também vai, nessa reunião de direção. Então, leva os problemas. 
 
R.S. – As questões. 
 
D.C. – As questões daqui. Leva para a reunião de direção e há esse intercâmbio. Lá, eles 
ficam sabendo também, ficam cientes do que está se passando nas regionais e núcleos, não é? 
 
R.S. – E hoje você atua no Sepe? Ou você está mais distanciada? Você tem algum cargo, a 
direção de Finanças, alguma coisa? 
 
D.C. – Não, atualmente não. Eu ainda estou na Comissão de Aposentados mas eu não posso 
nem dizer que estou. Eu estou lá... 
 
R.S. – Você participa, não é? 
 
D.C. – Eu estou... como é que se diz? 
 
R.S. – E tem militante de base, militante... 
 
D.C. – Eu fui listada para lá para... Me escapuliu a palavra agora aqui. Enfim, eu faço parte 
mas não tenho participado. Parece que é às terças-feiras, não é? E eu ando meio cansada 
também. Eu já militei bastante, até de noite e tudo. Pergunta a Eva que ela vai te dizer dos 
tombos por aí afora, porque a vista já não estava ajudando muito. Teve um dia mesmo que eu 
caí na calçada e a Eva, antes de socorrer... Ela socorreu mas ria, porque ela disse que isso é 
normal nela, ela vê alguém cair e ela ri. Depois ela pediu desculpa: "Ai, Daizi, não leva a mal, 
não, mas é porque eu não agüento ver. Quando eu vejo alguém caindo, eu rio." 
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R.S. – É, um movimento de luta intenso, não é? 
 
D.C. – É, menina. E às vezes você acaba cansando. 
 
R.S. – Você dirigiu o Sepe em que período? 
 
D.C. – Já andamos tanto que o pé ficava esfolado, às vezes de quase nem agüentar andar. 
 
R.S. – Porque era uma chapa, no caso aí. No período que vocês ficaram na direção do Sepe, 
era você, a Vera e a Eva também? 
 
D.C. – Isso. Quando... nessa época que a gente estava segurando a peteca para não acabar de 
vez, não é? 
 
R.S. – Para não acabar. Isso foi quando? Foi em 89? Você lembra o ano? 
 
D.C. – Aí, depois então é que teve eleição. Aí já vieram outros fazer parte também, o 
Cláudio... 
 
R.S. – Mas você lembra mais ou menos o ano? 
 
D.C. – O Cláudio é um grande colega, camarada. Embora lá tenha aquelas coisas de tendência 
que você sabe, não é? 
 
R.S. – É, a Chapa 1, aquelas segundas chapas, não é? 
 
D.C. – Mas a gente tem um bom relacionamento, sabe? E com o Sepe central também, não é 
dizer que... não é ruim o relacionamento, não, não é? Hoje em dia está havendo muita... Eu 
acho... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
D.C. – ...essa coisa de muitas correntes e tendências lá. Tem hora que parece que se confunde 
ali a coisa sindical com partidária, sabe? Porque todo mundo tem as suas... 
 
R.S. – Isso que eu queria saber, o sindicato é apartidário? 
 
D.C. – É, em princípio ele é apartidário. Todo sindicato, em princípio, é apartidário mas as 
pessoas, a cabeça das pessoas... Geralmente, quem faz parte de sindicato é gente politizada. 
Então, quase que sem querer, quando vê a coisa de partido está ali na cabeça e está misturada 
nas conversas e nos debates, não é? Mas não que seja... O sindicato em si é apartidário. 
 
R.S. – É apartidário, não é? Qual seria então a conjuntura política mais conflituosa para o 
Sepe? Assim, política mesmo, que o Sepe teve que atuar de forma mais dinâmica. Dentro da 
política mesmo do governo, o que você achou de mais conflituoso? Um período. 
 
D.C. – Se eu me lembro, ficou bem marcado para a gente o tempo do Brizola. Você é bem 
mais nova, eu não sei se você pegou aquele tempo das greves. Então, eu acho que aquela 
época... O que mais marcou, que o Sepe teve que brigar mais? Eu não tenho bem certeza se 
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foi a época do Marcello Alencar... O que o pessoal respondeu aí? 
 
R.S. – O pessoal falou dos movimentos. 
 
D.C. – O tempo do Chagas Freitas... 
 
R.S. – Ah, o Chagas Freitas. 
 
D.C. – O Chagas Freitas foi uma dureza, não é? 
 
R.S. – É, o pessoal fala muito no Chagas Freitas também. 
 
D.C. – É, a época de Brizola foi bem marcada, o Marcello Alencar... Ih, são tantos! 
 
R.S. – O Brizola, a época do Marcello... São tantos, não é? 
 
D.C. – A gente tem que brigar com eles constantemente porque essa coisa do plano de 
carreira, por exemplo, quanto tempo, não é? 
 
R.S. – É complicado. 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – ...falando a respeito do sindicato dos professores, da questão se é apartidário. Você 
falou que não é partidário, não é? 
 
D.C. – É, em princípio, não tem que ser. Mas as influências do modo de pensar da pessoa isso 
acaba... às vezes parece assim, que se embola, se mistura um pouco. Mas, em princípio, o 
sindicato, todo sindicato, não pode misturar o sindicalismo com política, com partido político. 
Mas, como a nossa vida política está entranhada na nossa vida, então, mesmo 
involuntariamente... 
 
R.S. – A maior parte do pessoal do sindicato é o quê? É petista? É do PCB? Como é que é 
isso? 
 
D.C. – Ih, hoje está... Tem uma boa parte petista. Mas aí, com essas decepções, porque muita 
gente está decepcionada, achavam que ia ser uma coisa logo de início já ia mudar tudo, já ia 
ser uma mudança radical – e a coisa não é bem por aí, não é? – então, tem muita gente 
descontente, achando que o governo Lula não está cumprindo o que prometeu. É assim. Tem 
gente que saiu do PT, outros saindo, outros que estão ainda esperando, estão na expectativa, o 
que é o meu caso, por exemplo. A Vera também, ela deve ter falado a mesma coisa. A gente 
ainda não está assim, contra, contra o Lula. 
 
R.S. – É, vocês estão pensando. 
 
D.C. – Embora tenha também algumas decepções, a gente não vai negar que não tenha, mas, 
por enquanto, eu ainda não sou assim, de dizer: "Ah, eu não sou mais PT." Ainda não 
chegamos a esse ponto, não é? 
 
R.S. – Então, você entrou para o Sepe, você não participou bem da formação, mas você entrou 
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no período em que estava já em crise aqui na Regional V, não é? 
 
D.C. – Foi, naquela época, em setenta e... Porque o Sepe, as idéias... 
 
R.S. – Ele é de 79, não é? 
 
D.C. – Foi. Ele tem 27 anos agora, se eu não me engano. Acho que são 27 anos. Mas tem 
gente que já tinha um certo movimento. Colegas como a Alixia. Você sabe quem é a Alixia, 
não é? 
 
R.S. – Não, não sei. 
 
D.C. – A Alixia é lá de baixo. Ela mora no Leblon atualmente. Ela agora teve até um derrame 
e ela quase não pode mais estar indo porque está com dificuldade para andar mas ela, Irailde 
são antigas. A Alixia então, ela vem antes ainda um pouco da história de quando era na Rua 
Paraíba ainda. No começo era na Rua Paraíba. Eu cheguei a ir até lá também. Teve reuniões 
lá. Teve uma época que... Porque o sindicato passou por várias fases, não é? Agora, bem 
recente, é que ele tem o lugar, o espaço dele mesmo, porque comprou, não é? Mas antes era 
assim, alugado. Começou acho que lá na Rua Paraíba, já esteve na Presidente Vargas, se eu 
não me engano, acho que já teve um tempo que se reunia ali. Depois ficou bastante tempo na 
Dr. Satamini e agora é que está lá na... É bem recente que está ali na Evaristo da Veiga. 
 
R.S. – E aqui em Campo Grande também. Em Campo Grande também, para conseguir o 
espaço mesmo, da Amaral Costa, demorou também, não é? 
 
D.C. – Teve um tempo que o Cláudio estava segurando a coisa, eu não sei se já era ali na 
Moacir Bastos. Quando você entrevistar o Cláudio você pergunta. 
 
R.S. – Está certo,  eu vou perguntar, sim. 
 
D.C. – Porque eu não me lembro se era lá mesmo, na Moacir, ou onde é que era. Eu não estou 
lembrada. 
 
R.S. – Então, os primeiros líderes mesmo da organização do Sepe na Regional V, você 
destaca quem? Aquele pessoal da cabeça, da formação do sindicato aqui na Regional. Quais 
os nomes que você destacaria? 
 
D.C. – É, o Joacir, a Vera... A Vera é um referencial, mesmo porque... Depois é que... A Eva 
já tem bastante tempo também, mas foi a partir da época que eu te falei, que a Vera nos 
chamou para segurar, para não deixar terminar. Porque esteve a ponto de terminar. 
 
R.S. – Isso foi quando mais ou menos? Foi em 89 isso? Você lembra mais ou menos o 
período? 
 
D.C. – Eu acho que foi no começo da década de 80. 
 
R.S. – Na década de 80. 
 
D.C. – Porque em 79 foi que surgiu o Sepe, não é? Porque existia, mas não com o nome de 
Regional V. Eu acho que era zonal, até você estava lembrando, não é? 
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R.S. – Era zonal. 
 
D.C. – Nessa época o Cláudio eu acho que já fazia parte lá. Eu não me lembro de outras 
pessoas, eu sei que o Cláudio fez parte, antes até. E a Vera, eu acho que ela já era dessa época 
do Cláudio. A Vera é bastante antiga, não é? 
 
R.S. – É bastante antiga. 
 
D.C. – Eu acredito que foi entre 80 e 82, por aí, que a gente resolveu se juntar. Nós três nos 
juntamos para... 
 
R.S. – Para poder formar. 
 
D.C. – ...para ir levando, até formar uma direção mesmo, sabe? Depois chamou o Cláudio, e 
depois, mais tarde um pouco é que houve eleição para a diretoria da Regional V. Aí era muito 
bom porque marcou também bastante naquela época dos chás que fazia para os aposentados, 
não é? Junto  a esse movimento, o trabalho do Sepe, tem também alguns projetos, o do autor 
na escola, que até aquela menina da... Eu esqueci o nome dela agora. Ai, meu Deus!  Ela até 
veio aqui, deu palestra. O Cléber também, é um rapaz também... Esse rapaz é até sobrinho de 
uma cunhada minha, ele veio, deu aula aqui, deu palestra também aqui no Sara. 
 
R.S. – O Sepe, junto à comunidade, qual seria a participação do Sepe junto à comunidade 
local? Ou é mais junto aos professores? A comunidade em torno aqui de Campo Grande. 
Você acha que o Sepe participa junto à comunidade? O que você poderia me dizer? Até 
mesmo dos alunos. Teve uma greve que eu lembro que levaram os alunos também, que faz 
parte da comunidade dos pais o movimento. 
 
D.C. – É, a gente tenta, Rita. A gente chama. 
 
R.S. – E com a comunidade como é que funciona? 
 
D.C. – Eu sempre, nessas visitas, a militância que nós fazemos nas escolas, nós convocamos, 
chamamos os alunos. Tem uma escola lá perto então, no Jardim Maravilha, que eu já até estou 
meio cansada de ir lá convidar, chamar. Apesar de que ela pertence mais à Regional de Santa 
Cruz, a Regional IX, mas como a gente combinou lá com o Cláudio, o pessoal que é de lá 
Santa Cruz... Não, o Cláudio no caso não é, não. Combinamos com o pessoal da Regional de 
Santa Cruz para a gente visitar, porque ela fica mais perto da minha casa, então fica mais 
favorável para mim do que para eles, não é? Ela fica lá dentro do Maravilha. Lá eu falo 
também com o professor e tudo, mas eu sempre ia lá, chamava, ia de sala em sala. Já teve 
vezes de eu ir de sala em sala, gastar a voz, o meu português, mas não consegue trazer 
ninguém para o movimento. Principalmente se for lá embaixo. Nem em Campo Grande, eles 
não vêm. Mas a gente chama. Teve uma época que a gente ia com um carro com som nas 
portas das escolas para conclamar, chamar, chamar a comunidade escolar e as famílias 
também, a vizinhança, para participar, para vir junto. Porque eu acho que esse trabalho do 
sindicato, se houvesse essa união maior, com uma integração maior, famílias e escola, eu acho 
que a gente teria conseguido mais coisa. Mas você vê que até os próprios colegas ficam... 
 
R.S. – Muitos ficam divididos. 
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D.C. – Não é que eles estejam satisfeitos com a situação. Estão insatisfeitos mas a gente não 
consegue levar. Agora eu não sei em quem... se é culpa de quem, sabe? 
 
R.S. – É conscientização, não é? 
 
D.C. – Mas a gente nota... 
 
R.S. – A questão da conscientização política. 
 
D.C. – É. Tem coisas que já vêm de lá mesmo, das raízes, não é? Eu, por exemplo, como 
desde a minha faculdade eu comecei já a participar de movimentos de rua e tudo, então aquilo 
já ficou assim... 
 
R.S. – Entranhado. 
 
D.C. – ...acho que entranhado em mim. Eu sinto mesmo, com todos os meus reumatismos e 
tudo mas eu não me sinto bem se não ficar, se não participar de nada, ficar na escola e... Ou 
então a gente ficar reclamando uns com os outros mas sem ir à luta. Eu acho que a luta tem 
que ser todos os dias. 
 
R.S. – É, isso é verdade. 
 
D.C. – E o entrosamento, você perguntou da participação do Sepe com a comunidade, não é? 
Então, eu acho que é isso, é que a gente não pode desistir nunca. 
 
R.S. – Exatamente, sempre estar buscando, não é? Isso é importante, essa busca. Mesmo 
porque para poder manter a classe unida mesmo. Isso é importante. 
 
D.C. – É. Mas eu sinto falta. Eu não sei se isso é um pouco de saudosismo, mas das coisas 
boas a gente sente saudade, não é? Das coisas boas, daquele tempo em que iam caravanas que 
saiam daqui de Campo Grande. Mas hoje não é só a nossa, está de um modo geral, não é? 
Está muito desânimo. Eu não sei se é porque... É o sistema mesmo que fez isso, e continua 
fazendo. Como agora mesmo ele está tentando assim – eles estão chamando até de assédio 
moral isso – ficar desqualificando o professor para ele perder a auto-estima, não é? 
 
R.S. – É verdade. 
 
D.C. – Eu não cheguei a ler o jornal de ontem mas disseram que ontem saiu esse secretário, o 
Cláudio Mendonça, falando uma porção de coisas, dizendo que o professor não está querendo 
nada, que estão faltando muito, que isso e aquilo, não é? 
 
R.S. – Desmoralizando a classe, não é? 
 
D.C. – Desmoralizando e generalizando também. Porque, se têm aqueles que cumprem... Mas 
também não é só no nosso meio. 
 
R.S. – É, em todo lugar tem isso, tem maus funcionários também. 
 
D.C. – É, nos hospitais, em qualquer lugar você tem aquele que é cumpridor ali, apesar dos 
pesares vai lá, cumpre, mas tem lá aquele que já se deixa às vezes levar pela revolta e pelo 
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desânimo e às vezes falta mesmo. Também a gente não pode ficar julgando porque cada um 
tem os seus problemas. Mas ele está pegando a coisa assim e generalizando tudo, como se 
toda a educação estivesse assim... sem interesse nenhum pela profissão. 
 
R.S. – É verdade. Mas foi ótima a sua contribuição, não é? Eu fiz algumas perguntas. Nessa 
parte de número de filiados, isso aí são detalhes que eu vou buscar mesmo junto ao próprio 
Sepe. As confederações, as uniões esse negócio também a gente também vai buscar. Mas o 
mais importante é isso, é o depoimento de vocês, a participação nos movimentos, a relação da 
Regional V com o Sepe central. Eu acho que foi de grande valia. 
 
D.C. – É, quanto ao número de filiados, é bom mesmo você pegar lá nas fontes porque tem 
aquele negócio: gente que se desfilia, tem alguns que entram, não é? Porque até a algum 
tempo atrás parece que estava em torno de trinta e poucos mil, quase 40 mil. 
 
R.S. – Bastante gente, não é? 
 
D.C. – Quase 40 mil. Mas, de lá para cá, alguns saíram, mas entraram outros. Mas aí, eu não 
tenho certeza, é bom mesmo perguntar. 
 
R.S. – Isso aí, esse dado, eu vou pesquisar. 
 
D.C. – Pode até ligar para o Sepe central e perguntar se eles poderiam te dar essa informação, 
quantos filiados, que é um trabalho para a faculdade que você está fazendo, não é? 
 
R.S. – Inclusive, eu vou até fazer levantamento também do que a Regional está fazendo, os 
periódicos, os jornaizinhos que vocês publicam. Isso é importante. 
 
D.C. – Ah, é, sempre sai o boletim da Regional V. 
 
R.S. – É, o boletim da Regional V, não é? 
 
D.C. – O Sepe central tem também o boletim. 
 
R.S. – Eu já vi, eu tenho toda a coleção daquela revista do Sepe. 
 
D.C. – Você é filiada, não é? 
 
R.S. – Eu sou filiada. 
 
D.C. – Ah, então você recebe. 
 
R.S. – É, eu recebo aquela revista. Eu adorei a sua participação, a sua contribuição. 
 
D.C. – Obrigada. 
 
R.S. – Posso tirar uma foto sua? 
 
D.C. – Pode. 
 
R.S. – Então eu vou tirar. 
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1a Entrevista: 22.03.2005 
 
Rita da Silva – Eva, o seu nome completo. 
 
Eva Ferreira – Eva de Jesus Ferreira. 
 
R.S. – Eva de Jesus Ferreira. Idade, Eva. 
 
E.F. – Quarenta e oito. 
 
R.S. – Quarenta e oito. 
 
E.F. – Não dá para pular essa parte, não? [riso] 
 
R.S. – Não dá! Não, é porque a gente quer fazer um paralelo das gerações, quem é mais novo, 
quem é mais velho, entendeu? Mas você é de quando? Você é de que mês, que ano? 
 
E.F. – Eu sou de 8 de junho de 1957. 
 
R.S. – Você é natural de onde? 
 
E.F. – Minas Gerais. 
 
R.S. – Minas Gerais. O seu endereço atual. 
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E.F. – Eu moro em Inhoaíba, na rua Espera Feliz, no 2. Uma casa que nunca acaba. Tem 20 
anos para acabar mas eu ainda tenho que ir para Cuba antes de acabar a casa. 
 
R.S. – Você é moradora de Campo Grande ou de outro bairro da Zona Oeste? 
 
E.F. – De um bairro da Zona Oeste próximo a Campo Grande, Inhoaíba. 
 
R.S. – Inhoaíba, não é? Desde quando que você está morando lá? Tem bastante tempo já? 
 
E.F. – Doze anos. 
 
R.S. – Doze anos. Você veio de Minas Gerais para cá? 
 
E.F. – Eu vim de Minas, aí morei em Sepetiba. Depois de Sepetiba eu fui morar na Barra da 
Tijuca. Meu marido morava em um prédio comercial, um condomínio de empresa, e eu morei 
lá. A minha filha era pequenininha, era bebezinha, aí eu vinha trabalhar e trazia ela. 
 
R.S. – Foi o maior sacrifício, não é? Depois você mudou para cá e tem 12 anos que você mora 
em Inhoaíba. Quem eram os seus pais? O que faziam e onde moravam? 
 
E.F. – Meu pai era funcionário de escola particular, numa faculdade, São Judas Tadeu, que 
fica no Encantado, e minha mãe era dona de casa, analfabeta. Nunca teve disposição para 
estudar, embora a gente incentivasse. Ao contrário de minha avó, que com 80 anos fez 
Mobral. 
 
R.S. – Isso depende muito da pessoa, não é? A minha mãe também, ela fez até o primário 
completo e depois não quis estudar mais. 
 
E.F. – A minha avó, se vivesse hoje, ela estaria sofrendo um pouco. Ela sempre foi petista e 
com 90 anos ainda votava, mesmo não precisando mas votava. 
 
R.S. – Ai, que lindo! 
 
E.F. – Teve um prefeito na minha cidade que era petista. Quando ele ganhou a prefeitura, ela 
foi na festa, porque na cidade do interior as pessoas se dão com o prefeito, convivem, vão na 
casa. 
 
R.S. – Então, de certa forma você sofreu uma influência da sua avó, não é? Ela era petista... 
 
E.F. – Não sei. 
 
R.S. – Será? 
 
E.F. – Eu não sei. Ela gostava, ela gostava de ver televisão, gostava de acompanhar o 
noticiário. 
 
R.S. – Ela era uma pessoa ativa, não é? 
 
E.F. – Assim, tinha afeição, não por... Não tinha nada a ver com política, não, entendeu? 
 



 206 

R.S. – Mas ela gostava de participar. 
 
E.F. – Gostava. Ela ouvia os debates, prestava atenção. 
 
R.S. – Quais são os nomes dos seus pais? Da sua mãe e do seu pai. 
 
E.F. – A minha mãe é falecida. É Maria Isabel de Assis e meu pai, Eurides Viana Ferreira. 
 
R.S. – E a sua avó? 
 
E.F. – A minha avó é Emília de Oliveira. A mãe do meu pai. 
 
R.S. – Agora vamos ver um pouquinho da sua formação e socialização política. Aonde você 
estudou o seu fundamental e o médio? O que você fez? 
 
E.F. – O fundamental eu fiz em Minas, depois teve a admissão para passar para o ginásio e eu 
estudei no Rio. 
 
R.S. – Mas ensino público ou privado? Você lembra? 
 
E.F. – Público. Agora, o segundo grau foi privado porque eu já trabalhava. Eu trabalhava no 
Instituto de Educação da Mariz e Barros como inspetora de alunos, aí fui para... Entrei para o 
estado em 78 e aí fui fazer o segundo grau. Aí eu fiz à noite, fiz Patologia Clínica, no Instituto 
Sepetiba, lá em Sepetiba. 
 
R.S. – No Instituto Sepetiba. 
 
E.F. – É, à noite. Na época era uma escola muito boa, tinha professores bons. Só que eu não 
me identifiquei com a carreira. Eu me identifiquei com as matérias, gostava das matérias, 
biologia, microbiologia, mas logo casei, tive filho e aí não cheguei a seguir a carreira. 
 
R.S. – Lá era formação de professores? Essa escola era formação de professores, central? 
Não, não é? 
 
E.F. – Tinha também mas eu não fiz. Fiz, à noite, Patologia Clínica. E não segui a carreira da 
área de saúde. 
 
R.S. – E não seguiu a carreira da área de saúde. 
 
E.F. – Eu cheguei a fazer estágio, tenho o certificado de segundo grau da área mas, se me 
perguntarem, eu sou muito sincera, não tenho experiência. 
 
R.S. – Não seguiu a carreira. 
 
E.F. – Eu não teria coragem de lidar com essa área. 
 
R.S. – Sei. Mas na época da sua formação, como estudante, você participava da política 
estudantil? Participava ou não? 
 
E.F. – Não. 
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R.S. – Você nunca participou de grêmio e essas coisas? 
 
E.F. – Não. 
 
R.S. – Você era super tranqüila. 
 
E.F. – Não, tranqüila eu nunca fui. Eu fui uma estudante bem levada, bem rebelde. 
 
R.S. – Não participava, não é? 
 
E.F. – Eu não me ligava na... Eu já gostava. Assim, eu sempre gostei de... Eu sempre me 
liguei nas coisas assim, através de noticiário. 
 
R.S. – Prestar atenção. 
 
E.F. – Eu me ligava nas coisas. Era bem diferente do estudante de hoje mas não tinha assim. 
Na escola em que eu estudava eu não lembro desse movimento. 
 
R.S. – Sei. Não tem, não é? Você é filiada a algum partido político? 
 
E.F. – Recentemente, a minha felicidade foi me filiar ao PT. Eu fui militante de coração, no 
coração e bandeira na mão mas nunca fui de carteirinha. Quando eu resolvi ter carteirinha, 
nem cheguei a ter carteirinha, eu já saí, já desisti. 
 
R.S. – Mas o que levou você a escolher o PT? 
 
E.F. – A trajetória do Lula. 
 
R.S. – A trajetória, não é? E que foi muito bonita, de trabalhador, não é? 
 
E.F. – É, o sonho de ver assim, o trabalhador chegar ao poder. Porque eu achava que isso, 
para mim, não era bem só a figura do Lula, é o que ele representava, as idéias que o Partido 
pregava que agora eu vejo que não... 
 
R.S. – O pessoal está meio descrente, não é? 
 
E.F. – É. Uns acham que ele seria o salvador da pátria, que ele ia resolver tudo, mas... 
 
R.S. – Mas no contexto político que ele está, à parte também, fica complicado, não é? 
 
E.F. – É. 
 
R.S. – Eu mesma esperava mais também. 
 
E.F. – É. 
 
R.S. – Vamos lá. O que despertou para você ingressar na política sindical? Por que você 
passou a gostar da política sindical? O que fez você ingressar no Sepe? 
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E.F. – Deixa ver se eu me lembro direitinho. É assim: eu sempre gostei, sempre admirei. O 
meu sonho era participar de um sindicato. Desde bem novinha. Mas participar da luta. Eu 
adorava aquilo. O que mais me impressionava no noticiário era o povo reivindicando alguma 
coisa. Era a inconformação. Eu acho que as pessoas não deviam ser conformadas. E eu 
adorava aquela trajetória do... das coisas que eu já lia, que eu já ouvia, mesmo no tempo da 
ditadura. 
 
R.S. – Você nessa época trabalhava em que mais ou menos? 
 
E.F. – Hein? 
 
R.S. – Você fazia o que nessa época, assim, do Sepe? Você já trabalhava aqui no Sara? 
 
E.F. – Quando eu me filiei ao Sepe, eu já trabalhava no Sara. Eu entrei para o Sara em 1980. 
 
R.S. – Você entrou mesmo como... 
 
E.F. – Eu entrei na Mariz e Barros e dois anos depois eu vim para cá, cedida, e aí em 1986 eu 
me filiei. Porque o sindicato era só de professores, era CEP. Foi CEP, com C, era Centro de 
Professores, depois virou com S, de sindicato. Eu já vi até professor escrever errado, porque 
confundia. Aí, em 86, em um congresso do Sepe, se eu me lembro bem, foi em 86, ele abriu 
para os funcionários, todos os trabalhadores de educação, e aí virou Sindicato de Profissionais 
de Educação. Eu me filiei numa das primeiras levas dos funcionários daqui da área. Na época 
tinha uma boa militância em Campo Grande com a efervescência do Sepe. Alguns 
companheiros, infelizmente, hoje mudaram de lado mas eram atuantes na época, em Campo 
Grande. Não convém lembrar nome. 
 
R.S. – Aqui você é inspetora de aluno. 
 
E.F. – Eu sou inspetora de aluno. 
 
R.S. – Você fez o concurso na época para inspetora de aluno. 
 
E.F. – Não, na época não teve concurso. Eu entrei para a Mariz e Barros há muito tempo. 
Naquele tempo se entrava para [inaudível]. 
 
R.S. – Aí você se filiou através de quem, no caso do Sepe? 
 
E.F. – Como é que eu me filiei: mesmo sem ser filiada, eu já participava, já ia a assembléias. 
 
R.S. – Você era militante de base? 
 
E.F. – Já era militante. Depois me filiei. Tinha algumas reuniões em Campo Grande com 
esses companheiros. Alguns ainda continuam na ativa, são históricos lutadores. Outros 
usaram a luta e mudaram de lado. Usaram a nossa luta mas mudaram de lado. E aí eu me 
filiei. A primeira vez que eu participei mesmo, entrei logo para uma assembléia, foi em 79. Eu 
entrei para o estado em 78 e em 79 teve uma greve maravilhosa e eu participei. Participei de 
toda. Aí, dali para cá, eu peguei o gostinho. Aí, comecei a participar, e participei durante 
muito tempo. Essa greve foi linda. Foi maravilhosa. Em 79. Depois tinha aque las assembléias 
cheias, no Maracanãzinho. E daí eu fui pegando o gostinho e fui ficando. 
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R.S. – Você começou como militante de base e aí depois você participou de alguma chapa? 
Como é que foi a sua integração? 
 
E.F. – Na direção. Já existia a Regional V. Eu de vez em quando ia lá, eu conhecia as pessoas. 
Era o Cláudio, a Vera Freitas, que foram do Sepe nessa época, e algumas outras pessoas, a 
Regina, do Denatoni, e alguns que eu não lembro o nome. 
 
R.S. – Isso foi mais ou menos em 86? 
 
E.F. – É, em oitenta e poucos. Aí depois esse Sepe ficou fechado muito tempo. 
 
R.S. – É, isso que a Daizi colocou, que vocês chegaram... 
 
E.F. – Era lá do outro lado, em cima da Mac 3. Houve época que não teve sede, que a gente 
se reunia na Igreja Nossa Senhora do Desterro. Teve uma sede que foi no Sindicato dos 
Bancários, perto do Banerj. Aí, era Milton, que trabalha no [inaudível] hoje, Paulo, que foi 
diretor do... E outros nomes que eu não lembro mais. Aí, eu já participava dessas reuniões, foi 
quando o funcionário se filiou. Depois ficou fechada um tempão essa sede. A Vera foi a 
última a entregar a chave. 
 
R.S. – Isso mais ou menos em oitenta. Em 87 ou 86, por aí. 
 
E.F. – Deve ter sido em 86 ou 87. Aí, fechou. Em 97 para 98, eu, Vera e Daizi reabrimos. 
 
R.S. – Quase dez anos depois. 
 
E.F. – É, reabrimos a Regional V. E a gente funcionou em uma área de serviço do Sinpro. 
Uma caixinha de arquivo, uma cafeteirazinha, uma mesa velha doada pelo... 
 
R.S. – Caramba! Vocês ressuscitaram o Sepe em Campo Grande. 
 
E.F. – Era uma mesinha velha doada pelo Sinpro, na área de serviço do Sinpro. Quando o 
Sinpro ainda era na casinha antiga, ali no lado da Moacir Bastos 
 
R.S. – Que é o sindicato dos... 
 
E.F. – Dos professores particulares. 
 
R.S. – Particulares, não é? 
 
E.F. – Tivemos ajuda na época para reabrir porque éramos só três. Precisava de três pessoas 
para fazer uma chapa. Aí, o companheiro Sica, que é da Regional III, também militante do 
Sepe, que na época, se não me engano, ele não era ainda professor – agora ele já se formou – 
e Dílson, que é professor e que é diretor do Sinpro, que também sempre foi militante, foi 
nossa comissão eleitoral. E uma companheira, chamada Valdisea, que é merendeira, era 
merendeira na Escola Amazonas, também foi comissão eleitoral. Porque alguém tinha que ser 
comissão eleitoral e alguém tinha que formar uma chapa. Aí nós criamos. Fomos com a cara e 
com a coragem. Eu sempre vinha dizendo para a Vera: "Mas não é possível! Não é possível 
não ter Sepe em Campo Grande. Tem que ter uma regional em Campo Grande." 
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R.S. – A Vera trabalhava aqui também na época, não é? 
 
E.F. – É, a Vera trabalhava aqui e nós reabrimos o Sepe. O Bid também na época ajudou a 
gente, veio com carro dele. 
 
R.S. – E o Joacir também é dessa época? 
 
E.F. – A eleição era feita em caixinha de sapato. O Sepe, nem o Sepe central, o Joacir, 
também ajudou. Na época o Sepe não tinha essa estrutura de empresa que tem hoje. As 
eleições eram com caixinha de sapato, eram feitas de urna e a gente ia com a caixinha debaixo 
do braço na escola para colher os votos. E de lá para cá a gente começou a ampliar... 
 
R.S. – Foi crescendo. 
 
E.F. – Foi crescendo, filiando, convidando as pessoas para a luta. 
 
R.S. – Aí se formou, não é? 
 
E.F. – Depois de algum tempo... A gente foi economizando o dinheiro do repasse, foi 
aumentando, os filiados foram aumentando, a filiação foi aumentando, e a gente agora já 
conseguiu, depois de um tempo, a gente conseguiu alugar uma sede. Juntamos mais ou menos 
uns dois anos de dinheiro e aí alugamos uma sede. Contratamos uma funcionária, que na 
época o salário era pouquinho e agora já tem um salário direito, como todos os outros 
funcionários. Depois fomos estruturando. Compramos aos poucos. A emoção foi grande, e a 
Vera dizia para mim: "Isso não é a sua casa." Porque eu dizia: "Eu quero uma geladeira dessa 
cor, quero..." Cada mês a gente comprava uma coisa: um mês comprava geladeira, outro mês 
a gente comprou o fogão, um mês comprou a televisão. 
 
R.S. – Vocês foram montando, não é? 
 
E.F. – Um mês comprou um vídeo. E fomos estruturando aos poucos. 
 
R.S. – E é um espaço super confortável, já na Regional V, ali na rua Amaral Costa, não é? Na 
formação da rua Amaral Costa. 
 
E.F. – É. Quando a gente alugou a casa, o Sepe central nos doou umas mesas e cadeiras, 
dessas de escola, essas cadeiras universitárias, mais ou menos umas 30 cadeiras. A gente tinha 
cadeiras, um quadro para deixar recado e aos poucos a gente foi estruturando, foi comprando 
o mobiliário. Cada mês comprava-se uma coisa. 
 
R.S. – Você já me falou sobre o seu ingresso no Sepe, até mesmo essa coisa da luta no caso, 
mas você acha que sofreu alguma influência com a sua entrada no Sepe. Alguém te ajudou, 
"vamos participar do sindicato, sim". Alguma influência? 
 
E.F. – É, de uma certa forma, Vera Freitas foi assim... ela já era militante; a Daizi tem um 
histórico de vida como militante, embora ela não pareça porque ela tem um jeito todo tímido e 
quietinha. 
 
R.S. – Sim, porque ela é muito tímida. 
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E.F. – Mas é uma pessoa que viveu aquele movimento estudantil, no tempo da ditadura. 
 
R.S. – Ela falou. 
 
E.F. – Esse movimento estudantil que hoje se fala na televisão, pedindo documentos, ela 
viveu isso na pele, de correr da polícia, de cavalo. Ela era estudante da universidade que 
funcionava ali no centro da cidade na época. 
 
R.S. – Ela falava que chegava assim o pessoal: "Vamos para a rua!" E todo mundo ia, não é? 
 
E.F. – E ela sempre foi de rua. Ela sempre foi de rua. Quando ela era mais nova, ela teve carro 
e ela emprestava o carro para os companheiros do Sindicato de Eletricitários. Então, ela tinha 
toda uma garra de luta, embora aquele jeito dela, quieta, mas era uma pessoa de luta. 
 
R.S. – Então, de certa forma você acha que ajudou um pouco, não é? 
 
E.F. – Ajudou. Nós nos juntamos, nós três, com a mesma vontade e conseguimos reabrir. 
 
R.S. – E reabriram o Sepe. Muito legal. Agora, o que você considera como o seu batismo de 
fogo, a primeira participação no movimento grevista? Aquela coisa que te marcou muito: 
"Nossa, eu não posso esquecer!" 
 
E.F. – Uma que eu não posso esquecer, o batismo de fogo, assim, que eu já tinha mais 
consciência do que era aquele movimento onde eu estava, foi na greve do Moreira Franco. As 
bombas do Moreira, que alguns companheiros saíram feridos. 
 
R.S. – É o que, bomba de gás lacrimogêneo? 
 
E.F. – Não, bombas mesmo, da policia. Aquele corre-corre. Tinha uma passeata no Palácio 
Guanabara, aí o Moreira Franco botou a polícia. Alguns companheiros foram parar no 
Instituto Médico Legal. 
 
R.S. – Foi no governo do Moreira Franco. Isso foi mais ou menos quando, lembra? Em 
noventa e pouco? 
 
E.F. – Eu acho que foi em 80 ou 82. 
 
R.S. – Em 80 ou 82. 
 
E.F. – Ou em 82 foi o Brizola? Eu estou meio ruim de data mas foi mais ou menos... 
 
R.S. – Qualquer coisa a gente pode ver no material. Tem um material de vocês também, não 
é? 
 
E.F. – Foi no governo Moreira. Foram as bombas do Moreira. 
 
R.S. – Então, você acha que marcou muito esse movimento, não é? Isso foi aonde? Foi no 
centro da cidade? 
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E.F. – Foi na Pinheiro Machado, no Palácio Guanabara. 
 
R.S. – Vocês fizeram uma caminhada. 
 
E.F. – Tinha uma passeata no Palácio Guanabara e aí o Moreira Franco botou o polícia para 
reprimir. E a [inaudível] foi sendo machucada, deu imprensa, Instituto Médico Legal. Foi 
uma... 
 
R.S. – Uma loucura, não é? 
 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
 
R.S. – Aí, você estava falando do movimento da greve e tudo mais. Interessante. 
 
E.F. – O batismo de fogo. Eu lembro porque é uma coisa assim, bem marcante, não é? 
 
R.S. – Marcante, que ficou na memória, não é? Teve uma greve dos 25 mil, que encheu o 
Maracanãzinho. Você participou dessa greve, dos 25 mil? 
 
E.F. – Foi em 79. Foi no Saturnino. 
 
R.S. – Foi no Saturnino? 
 
E.F. – Foi. Eu acho que foi do Saturnino, sim. Foi em 79, no Maracanãzinho. 
 
R.S. – Foi no Maracanãzinho. Você participou? 
 
E.F. – Eu tenho impressão que foi nessa época. Eu sou meio ruim de data. Eu lembro o fato. 
 
R.S. – Teve uma de 86 também. 
 
E.F. – De 86 já foi do Brizola Sauro. 
 
R.S. – Já foi do Brizola, não é? 
 
E.F. – Do Brizola Sauro. A gente fez um boneco na Cinelândia, chamado Brizola Sauro, um 
bonecão. 
 
R.S. – Muito bom! 
 
E.F. – E a gente tem toda essa história cantada em música. O Sepe agora tem uma banda, 
chamada Furiosos. Sempre teve, não é? 
 
R.S. – Pertence à organização, não é? 
 
E.F. – Tem uns dez anos que a gente tem essa banda. Tem os instrumentos e botamos o 
apelido de Furiosos. E quando a gente vai para alguns movimentos, a gente leva, tem um 
pessoal que é ritmista. E agora nós temos uma compositora, que é de São Gonçalo, Alair, que 
fez até uma música. Ela sempre faz música de protesto. 
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R.S. – De protesto do movimento. É interessante isso aí também. 
 
E.F. – Do movimento. É, e nós temos uma música de protesto do movimento, que depois, se 
você quiser, eu posso te passar, ela fala de todo o histórico de todos esses protestos. 
 
R.S. – Está certo. Então, vamos voltar aqui. Têm umas questões que realmente tem que buscar 
documentos e tudo mais mas, no início da fundação do Sepe, tinha poucos filiados, depois que 
foi crescendo, não é? 
 
E.F. – Na fundação? Tinham poucos. 
 
R.S. – Não dá para dizer a estimativa mais ou menos, não é? 
 
E.F. – Não, eu não tenho aqui. Eu posso te dar esses dados depois. Checar. 
 
R.S. – E o número de filiados hoje também, não é? Isso aí a gente pode ver depois, não é? 
 
E.F. – Isso a gente pode checar na Regional. Já aumentou bastante. 
 
R.S. – Quais as filiações do Sepe com outros movimentos da confederação do estado? Ele é 
ligado à CUT, à CGT, é isso? 
 
E.F. – O Sepe é ligado à CUT e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a 
CNTE. Em relação à CUT, estamos vivendo agora um momento muito complicado, com as 
reformas sindical e trabalhista. Um grupo apóia as reformas, ou as críticas ainda são muito 
leves, e eu participo de um grupo que faz críticas mais radicais, sendo que a gente quer... a 
gente ainda acredita que a CUT tem que ser dos trabalhadores. E há um grupo, que também é 
do Sepe, que acha que tem que fundar uma outra central. Já aposta em uma outra central. E a 
gente ainda tem que discutir mais isso. 
 
R.S. – Essas reformas que está tendo agora também, da central. 
 
E.F. – A gente ainda vai discutir mais isso, essa formação da CUT. O nosso grupo por 
enquanto ainda acredita. Ainda não tem uma discussão muito mais forte sobre isso, entendeu? 
 
R.S. – Então, quanto às filiações, quais as filiações do Sepe com outras organizações sindicais 
nacionais, você falou que é a CUT, a CGT... 
 
E.F. – E a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Vários sindicatos de vários 
estados do Brasil são filiados a essa confederação. 
 
R.S. – No seu ponto de vista, como deve ser a atuação do Sepe? Como o Sepe tem tratado a 
questão da precarização dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro? O que o 
Sepe tem feito, na sua visão? 
 
E.F. – Na minha visão, o que eu acho: por exemplo, eu gosto da luta, acredito na luta, porque  
eu olho para além do meu umbigo. Eu acho que o sindicato é para lutar pelos trabalhadores de 
um modo geral. Não que eu não ache que o trabalhador tenha direito a ter sonhos. Quando eu 
digo que alguns companheiros mudaram de lado, não é no sentido pejorativo. Eu acho que se 
os empresários da saúde, se o outro lado tem direito a seus representantes, seria muito bom 
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que tivesse lá representantes nossos, da nossa categoria, e nos defendessem. Mas a cada dia a 
gente vê sindicalista mudando de lado e nos decepcionando. E eu acho que o movimento 
sindical está perdendo a sua força de luta porque eles estão se sentindo traídos por essas 
pessoas que quando estão do nosso lado nos representam, estão junto com a gente na luta, e 
alguns viram parlamentares, viram assessores de gabinete. 
 
R.S. – Sei, é um racha dentro do próprio sindicato. 
 
E.F. – Resolvem mudar de lado e... 
 
R.S. – E abandonam o sindicato. 
 
E.F. – E aí as pessoas... Isso vai causando um certo desânimo. E as pessoas que ainda são 
sérias ficam... quando se convida alguém para a luta, o que a gente escuta é que o Sepe é 
trampolim, os sindicatos são trampolins. 
 
R.S. – É como se fosse uma passagem para você entrar em uma outra situação melhor. 
 
E.F. – É, a gente sempre escuta isso. As pessoas jogam isso na cara da gente. Infelizmente, a 
gente vê coisas que a gente repudia mesmo. Mas isso não é a regra geral. A categoria devia 
participar mais, se mobilizar mais. Porque só estando lá que ela vai ver a cara... 
 
R.S. – Que você vai perceber. 
 
E.F. – Ela vai perceber, vai ouvir as falas, as defesas. Acontecem coisas que a gente discorda. 
Ninguém tem sangue de barata. Às vezes a pessoa perde o equilíbrio emocional diante de 
um... 
 
R.S. – De um fato, não é? 
 
E.F. – Diante de uma coisa lá, de uma defesa ou uma briga, e acaba perdendo o limite na 
frente da categoria. 
 
R.S. – Se você fala isso, às vezes essa questão está ligada à chapa? Às vezes as chapas não 
são... Tem chapa que faz isso? 
 
E.F. – Hoje em dia parece que... Eu não sei como é que eu vou te explicar isso. Como é que 
eu vejo isso. Pode ser o meu ponto de vista. Mas hoje em dia têm muitas correntes. Os 
partidos estão dentro dos sindicatos. 
 
R.S. – Ah, isso que eu queria saber: o sindicato dos professores é apartidário ou partidário? 
 
E.F. – O sindicato não tem partido, o sindicato é apartidário. Ele tem que ser. O sindicato não 
tem partido. As pessoas têm partido e levam as suas visões partidárias para dentro do 
sindicato. Com essas visões partidárias, formam-se grupos. 
 
R.S. – E forma um racha, não é? 
 
E.F. – Formam vários grupos. Então, hoje em dia os sindicatos têm representações de diversos 
partidos e isso às vezes acaba... 
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R.S. – Enfraquecendo? 
 
E.F. – ...confundindo um pouco a categoria, os trabalhadores, enfraquecendo e desanimando 
as pessoas. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar para você. Não sei se eu estou 
sabendo. 
 
R.S. – Não, mas é isso mesmo. Você fala que o sindicato é apartidário mas que as pessoas que 
estão dentro dele cada um tem o seu partido. 
 
E.F. – Tem um partido. Infelizmente, algumas pessoas fazem disso o... Infelizmente porque a 
categoria joga na cara que usam isso como trampolim, infelizmente são coisas que a gente vê 
que... 
 
R.S. – Que existe, não é? É complicado. Mas vamos voltar aqui: as iniciativas do Sepe junto 
aos seus filiados. Quais são as iniciativas do Sepe junto a seus filiados, os profissionais de 
educação, os funcionários em si? Quais são as iniciativas em termos de... é só aquela coisa, 
questão salarial ou buscar a ação salarial ou de repente buscar palestra? 
 
E.F. – Não é só isso, não. O Sepe convida. Em todas as atividades a categoria é sempre 
convidada a participar. Você vê, o Fórum Social Mundial, que a gente divulgou para todas as 
escolas. O Sepe proporcionou um convite para que a categoria fosse. Nem sempre as pessoas 
dão resposta. A gente já foi a vários. 
 
R.S. – É verdade. 
 
E.F. – Tem tido bastante seminários e conferências que a categoria é convidada para ir. 
 
R.S. – Inclusive na Uerj, não é? 
 
E.F. – É, na Uerj tem tido vários. Sempre que tem a gente divulga, a gente convida a 
categoria, porque é um aprendizado, porque são as diferentes visões políticas. Não é política 
partidária, é política mesmo. As diferentes visões de educação, de políticas da educação. Por 
exemplo, na Regional hoje nós temos arquivos com fitas, conferências. Várias fitas para 
emprestar para a categoria, que a categoria pode usar. 
 
R.S. – Para pesquisa, não é? 
 
E.F. – Temos livros que a categoria pode buscar. Entendeu? Sempre que a categoria precisa 
de ajuda, a Regional V está sempre disposta a ajudar. 
 
R.S. – Agora, a próxima pergunta: qual a relação, por exemplo, como é que funciona a relação 
da Regional V com o Sepe central? 
 
E.F. – A Regional V tem autonomia. O estado do Rio tem a sede central do Sepe, onde 
funciona o Departamento Jurídico, a Tesouraria. O Sepe do Rio. E têm as nove regionais 
porque cada regional atua na sua área de abrangência. E temos os núcleos que são os 
municípios de interior. Eu não me lembro bem precisamente quantos são os núcleos mas 
depois eu posso te dar esse dado, eu tenho ali. Os núcleos e regionais têm autonomia para 
gerir o dinheiro. Nós temos uma Secretaria de Finanças. Em cada secretaria são dois diretores, 
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um de cada chapa. Por exemplo, na coordenação: eu sou coordenadora pela Chapa 1 e tem o 
Cláudio que é da Chapa 4. 
 
R.S. – Você é da Chapa 1. Você e a Vera são da Chapa 1? Como é que funciona? 
 
E.F. – É, eu e Vera somos da Chapa 1. 
 
R.S. – O Cláudio é Chapa 4. 
 
E.F. – O Cláudio é Chapa 4. 
 
R.S. – Junto com a Miriam? 
 
E.F. – Junto com a Miriam. 
 
R.S. – Interessante. 
 
E.F. – São companheiros de luta. Temos algumas divergências mas nunca entramos em 
conflito. A gente se dá super bem. 
 
R.S. – Quantas regionais possui o Sepe? 
 
E.F. – Nove regionais. 
 
R.S. – São nove regionais que possui o Sepe. 
 
E.F. – Santa Cruz, Regional IX; Campo Grande, Regional V; Bangu, Regional VIII; 
Madureira, Regional II; Jacarepaguá e Barra da Tijuca, Regional VI; Regional IV, que eu 
acho que é a área da Leopoldina; Regional III é a área do Méier, Regional I é Copacabana. 
 
R.S. – Caramba! É interessante. Muito bom porque esse dado os outros não conseguiram 
passar para mim. Interessante. Eu gostei, passa bem essa questão das regionais. 
 
E.F. – Graças a Deus, a nossa regional, a Regional V, ela está num pedaço bom em relação a 
outras regionais que têm áreas de mais conflitos. Por exemplo, lá para baixo têm lugares que 
as pessoas têm que subir morro para ir na escola, passa em áreas de risco, em áreas de 
conflito, e o diretor tem que ir na escola entregar material. 
 
R.S. – Quais foram as conjunturas políticas, em termos de política mesmo, mais conflituosa 
para o Sepe, que o Sepe enfrentou, que o Sepe bateu de frente, "Não, isso tem que ser para 
melhorar a classe"? 
 
E.F. – De governo? 
 
R.S. – É. 
 
E.F. – Eu não sei bem se é isso. Você quer dizer assim, conflito entre governo e sindicato? 
 
R.S. – É, pode ser. 
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E.F. – Entre patrão e sindicato? 
 
R.S. – É, pode ser. 
 
E.F. – Ou entre o próprio sindicato, por dentro? 
 
R.S. – Não, como é conjuntura política, de repente é mais ligada a questão da conjuntura. É o 
governo mesmo, o que vocês estão sempre em dificuldade. 
 
E.F. – Eu acho que a pior dificuldade... 
 
R.S. – Se é agora ou se foi no passado. 
 
E.F. – Todos os governos foram difíceis. Todos os governos. Mas eu acho que o pior governo 
eu acho que é... O pior governo é o atual.. 
 
R.S. – Porque está difícil conciliar. Essa Nova Escola está sendo muito criticado. 
 
E.F. – São quatro anos de cada governo, é isso? 
 
R.S. – É, aproximadamente. 
 
E.F. – Quatro de Garotinho e mais quatro Rosinha? Oito anos a família Garotinho no estado 
do Rio. Ninguém agüenta mais. 
 
R.S. – Isso está muito complicado. Realmente essa Nova Escola, é uma vergonha, todos nós 
sabemos. 
 
E.F. – Oito anos. Eu acho que é o pior porque ela divide mais a classe com a tal de 
gratificação. O sindicato é para lutar por piso salarial. O Sepe já fez uma campanha no início 
do governo Garotinho. 
 
R.S. – Já são seis anos que o nosso piso é 430 reais. Saiu no jornal. 
 
E.F. – No início do governo Garotinho a gente fez a campanha... A primeira campanha no 
governo Garotinho foi "A escola de Garotinho: só promessas e mentiras". Por conta dessa... 
Ele cassou o repasse dos filiados, para tentar minar o nosso sindicato, a nossa força, para a 
gente não ter grana para investir na categoria, para por na escola. Aí, foram feitos outdoors, o 
Garotinho chiou e esperneou. Aí, a Nova Escola ainda veio piorar, dividir mais a categoria. 
 
R.S. – Porque uma escola está super alegre porque aumentou, outra vai ter que devolver. É 
complicado. 
 
E.F. – A nossa tarefa, enquanto sindicato, é lutar por piso. Então, o Sepe está botando outra 
campanha na mídia, outdoor. Porque a categoria que vai em assembléia exige que o 
sindicato... O sindicato atende à categoria. O que a categoria decide em assembléia é votado e 
o sindicato encaminha. Então, está sendo encaminhada agora uma nova campanha salarial. 
Porque a gente não desiste, o sindicato não pode desistir de lutar por piso porque gratificação 
não se leva na aposentadoria. E essa gratificação é institucional, é da instituição, quando você 
aposenta você perde. 
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R.S. – Perde, é verdade. Isso é um absurdo, não é? Em Campo Grande, os primeiros líderes de 
Campo Grande foram quem, o Joacir, a Vera? Foi quem? 
 
E.F. – De Campo Grande? 
 
R.S. – É, a formação bem lá no início. 
 
E.F. – Que eu lembre, Joacir, Vera, o Paulo, Paulo que foi diretor do Freire Alemão... 
 
R.S. – A Daizi também, não é? 
 
E.F. – A Daizi, militante antiga. Quem mais? 
 
R.S. – O Cláudio também faz parte dessa...? 
 
E.F. – O Cláudio é bem antigo. Parece novinho mas é velhinho. A Regina, mulher do Toni. 
Quem mais? 
 
R.S. – E você, de certa forma, também porque você não foi de 79 mas você entrou de 86 em 
diante, não é? 
 
E.F. – É, eu também, não é? Eu sou bem antiguinha. 
 
R.S. – Também já é bem antiga. 
 
E.F. – Eu sou bem cascuda. Só não tive assim... Eu nunca fui muito vaidosa com as questões 
de poder então eu sempre fiquei assim, mesmo quando direção, eu sempre fiquei meio base, 
meio próxima da base. Eu nunca tive aquele sonho, de... 
 
R.S. – É, tipo assim, coordenação de alguma parte assim, você nunca entrou. 
 
E.F. – Eu sou coordenadora da Regional mas eu nunca tive aquela vaidade de ser... 
 
R.S. – O que faz o coordenador da Regional? 
 
E.F. – As pessoas que estão entrando agora sonham com pulos muito altos, vôos mais altos. 
Elas estão certas em sonhar, tem que sonhar mesmo. 
 
R.S. – Então, no momento agora você é coordenadora da Regional V. 
 
E.F. – Da Regional V. 
 
R.S. – E a Vera faz a parte também dos aposentados, não é isso? 
 
E.F. – A Vera... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
E.F. – ...da coordenação esse ano. Mas ganhou uma chapa muito grande, a nossa chapa tinha 



 219 

24 pessoas, e aí nós fizemos um esquema para haver a votação por carta. Vera e eu tivemos as 
duas votação dos 24 para ser da coordenação. Só que, como ela já tinha sido da coordenação 
por dois anos consecutivos, e ela tinha um cargo no Sepe central, na Secretaria de 
Aposentados do Sepe central, eu fiquei na coordenação e ela ficou como suplente. 
 
R.S. – Qual a participação da Regional V nas reuniões? Como é que vocês... vocês vão lá em 
baixo nas reuniões? A participação da Regional V nas greves também. 
 
E.F. – A gente participa do Conselho Deliberativo do Sepe central, das redes estadual e 
municipal. Conselho Deliberativo, Conselho Orçamentário, Conselho do Jurídico, todos os 
diretores regionais têm que participar das decisões. 
 
R.S. – E a participação da Regional V nas greves? Você pode falar de forma geral, se leva o 
pessoal do movimento... 
 
E.F. – A gente já teve época que a gente levou ônibus cheio, da Regional V. Depois foi 
diminuindo. Com a história da GLP (Gratificação de Lotação Prioritária) e das duplas no 
município aí foi diminuindo porque às vezes calha de ser num dia... 
 
R.S. – E a pessoa está trabalhando. 
 
E.F. – Tem paralisação mas a pessoa está na rede estadual, é da rede municipal, fazendo dupla 
ou está na GLP. 
 
R.S. – Sei. É complicado. 
 
E.F. – Ou não pode parar. Não pode parar porque a GLP perde. 
 
R.S. – É um professor que tem várias escolas. A participação da Regional nas greves você já 
colocou, a questão dos ônibus e tudo mais. E a relação da Regional V com o Sepe central, 
como é que é a relação de vocês? Pode ser em termos de organização. Como é que vocês se 
organizam? 
 
E.F. – A Regional V e o Sepe central? Não, é boa. A Regional V funciona assim: todas as 
regionais tem o seu repasse. O repasse das regionais é de acordo com o número de filiados. 
Então, o Sepe central faz um depósito numa conta bancária, e essa conta é no nome de alguns 
diretores. São dois coordenadores e dois diretores financeiros. No caso da Regional V é: 
Joacir e Cláudio o diretor financeiro, eu e Denatoni da coordenação. Somos os quatro que 
temos uma conta no banco, tem um talão de cheque, e com essa conta a gente faz a 
manutenção. 
 
R.S. – A manutenção do sindicato. 
 
E.F. – E o setor financeiro que faz o caixa com notas e faz o balancete. Esse balancete é 
mandado todo o mês para o Sepe central. 
 
R.S. – Muito bem. Foi ótimo. Eu acho que eu perguntei quase tudo. 
 
E.F. – É? 
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R.S. – Foi, eu perguntei bastante coisa. Foi muito boa a sua participação aqui na entrevista. 
Praticamente todas as perguntas foram realizadas: das iniciativas dos filiados, quantas 
regionais possui, você também falou... Mas está muito bom mesmo. Adorei! A sua fala está 
excelente! Muito obrigada. 
 
E.F. – Você escuta e depois me diz como é que foi. 
  
R.S. – Eu vou transcrever... 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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Orientador:  Américo Oscar Guichard Freire 
 
Transcrição:  Maria Izabel Cruz Bitar 
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1a Entrevista: 29.03.2005 
 
Rita da Silva – Cláudio, o seu nome completo 
 
Cláudio de Andrade – Cláudio Monteiro de Andrade. 
 
R.S. – A sua idade, Cláudio. 
 
C.A. – Quarenta e três. 
 
R.S. – Você nasceu em que ano? O dia, mês e ano. 
 
C.A. – Em 18 de outubro de 1961. 
 
R.S. – Em 61. E você é natural de onde? 
 
C.A. – Rio de Janeiro. 
 
R.S. – Rio de Janeiro? 
 
C.A. – Isso. 
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R.S. – O seu endereço. 
 
C.A. – Eu moro na Avenida Prado Júnior, no 135, apartamento 1.014, em Copacabana. 
 
R.S. – Em Copacabana, não é? 
 
C.A. – Isso. 
 
R.S. – Então, você é do bairro de Copacabana. 
 
C.A. – Sim, eu sou morador de lá. 
 
R.S. – Mas você sempre morou lá ou já morou em outros bairros mais próximos aqui da Zona 
Oeste? 
 
C.A. – Não, nunca. 
 
R.S. – Sempre morou lá. 
 
C.A. – É, quando eu nasci, eu morei em Vila Isabel, um aninho, depois eu fui para o Leme e 
depois para Copacabana, ali perto de Leme também. 
 
R.S. – Perto do Leme também. Quem eram os seus pais, o que faziam e onde moravam? 
 
C.A. – Bom, meus pais, assim: meu pai ainda é vivo, ele era militar, ele foi militar, é 
reformado, não é? É capitão tenente, reformado da Marinha. E minha mãe, já falecida, era 
professora do município, de primeira a quarta série. 
 
R.S. – E o nome deles? 
 
C.A. – Gerardo Signorelli de Andrade, o nome do meu pai, e Heloisa Helena Monteiro. 
 
R.S. – Aonde você estudou o fundamental, o médio e o superior? 
 
C.A. – O primeiro... Eu comecei, no jardim da infância... Eu fiz jardim da infância naquela 
escola municipal que tem lá na antiga Praia do Pinto, lá no Leblon, porque minha mãe 
trabalhava lá, a Escola Municipal Santos Anjos. Só o jardim da infância. Depois eu fiz o 
antigo primário, porque no meu tempo ainda era primário, na Escola Roma, que fica ali na 
Praça do Lido, perto de onde eu moro atualmente. Só que eu não morava ali ainda, morava no 
Leme.  
 
R.S. – Morava no Leme, não é? 
 
C.A. – É, depois é que eu fiquei mais perto. Eu fiz ainda no tempo em que era admissão. No 
ano em que eu fiz o admissão mudaram e acabaram o admissão. Da quinta a oitava série eu fiz 
na Escola Municipal Alencastro Guimarães e aí, o segundo grau que eu estudei na escola 
particular, no Colégio Impacto. 
 
R.S. – O que fica na Tijuca? O da Tijuca? 
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C.A. – Não, não, fiz o de Copacabana, que já não tem mais. Ficava na Xavier da Silveira. 
Agora é um prédio ou um hotel, sei lá o que é, acabou. 
 
R.S. – E nesse momento ainda, você como estudante, você participava de algum movimento, 
de política estudantil? 
 
C.A. – Não, no primeiro grau e segundo grau, nada. Nunca participei de nada. No segundo 
grau, na terceira série, digamos assim, eu fui ficando um pouquinho mais politizado. Eu 
comecei a gostar de História, que é o que eu acabei fazendo, não é? Só que aí tinha aquelas 
coisas da família, não é? E eu, primeiro, fiz um vestibular para Engenharia Cartográfica, me 
arrependi no mesmo momento mas passei e cheguei a estudar na Uerj um tempo. Mas, 
paralelo a isso, eu fui fazendo História, até que depois – eu já estou até adiantando – eu já fui 
para a UFF, aonde eu estudei, fiz o meu curso de História. 
 
R.S. – Isso foi em que ano mais ou menos, na UFF? 
 
C.A. – Eu entrei na UFF em 82, no segundo semestre. Aí, dei uma atrasadinha. Porque, na 
verdade, em 81... Em 80, eu fiz o vestibular para Engenharia Cartográfica, estudei na Uerj um 
ano, mas aí comecei... Na Uerj, aí sim, na Uerj, na Engenharia Cartográfica, eu comecei a 
participar do movimento estudantil. E aí eu participei... Era um curso muito conservador, 
onde estudavam muitos militares, não tinha um Centro Acadêmico. Era em 1980, naquela 
época que estava ainda a ditadura, Figueiredo, aquela coisa toda, não é? 
 
R.S. – Fim de ditadura, não é? 
 
C.A. – Fim de ditadura mas ainda com alguma repressão. Então, o movimento estudantil na 
Uerj. Lá eu participei na construção de um Centro Acadêmico da Engenharia Cartográfica, 
uma Comissão Pró C.A., e depois cheguei a ser diretor do Centro Acadêmico. Na Uerj eu 
realmente comecei a ter uma visão mais assim, da política estudantil. Aí comecei a ver 
grupos, chapas. Mas não pertencia a nenhum grupo, a nada. 
 
R.S. – Sei, só mesmo aquela coisa dos estudantes, não é? 
 
C.A. – Isso. Assim, não era nem de nenhum grupo. Participava  da Uerj, era desse movimento. 
Inclusive, foi interessante, porque no ano em que eu fui diretor do Centro Acadêmico foi um 
ano em que o DCE terminou empatado, a eleição, e aí não tinha DCE, eram as entidades que 
dirigiam a Uerj. Então, era brabo. Aí, eu continuei fazendo lá mas, na verdade, na Uerj eu só 
tinha de interessante essa coisa do movimento, porque eu gostava mesmo de História. Em 81, 
eu passei no vestibular mas foi uma época em que eu estudei pouco, eu já estava na Uerj, e 
também foi uma época em que muitos professores que estavam afastados pela ditadura 
voltaram. Então, criou, no curso de História, uma expectativa. Muita gente boa foi fazer 
História e aí, o que aconteceu? O nível do vestibular elevou e eu fui cair na Fahup, que era um 
horror. Fiquei um ano na Fahup. Mas aí eu disse: "Não, aqui eu não posso ficar. Eu tenho que 
estudar." Eu estudei e, em 81, no final do ano eu fiz o vestibular e passei para a UFF, em 82/2. 
Por isso que eu dei essa atrasada. Aí então, eu ainda continuei na Uerj que até acho que 83... 
 
R.S. – Na Uerj você fazia o curso de...? 
 
C.A. – Engenharia Cartográfica. Mas assim: mal, levando bomba. Eu gostava de Geografia e 
achava que na Engenharia Cartográfica eu juntaria aquele lado da família, da posição, de ser 
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um engenheiro – meu primo era engenheiro – com a coisa da Geografia. Só que isso não 
aconteceu, porque eu não consegui. E eu gostava de História mesmo, eu já estava... Eu 
deveria ter feito História de cara mas aí o problema é que minha mãe dizia: "Ah, você vai ser 
professor, vai ganhar pouco." Aquela situação toda que tinha, não é? 
 
R.S. – É, sempre tem na família. 
 
C.A. – Isso, terrível! Pois é. E aí então, eu só entrei na UFF em 82. Fiquei fazendo paralelo, 
durante um ano ou um ano e meio, as duas e depois, definitivamente, fiquei só na UFF. Aí eu 
saí, me formei, em 87, em professor de História, e, em 89, eu completei o bacharelado. 
 
R.S. – E quando você começou a dar aula? 
 
C.A. – Eu comecei a dar aula, em 87, em um cursinho muito do vagabundo – só dizendo essa 
expressão – que ficava lá em Copacabana. O curso era uma mutreta braba: eu dei aula lá dois 
ou três meses, o cara não me pagou direito e eu tive que botar na Justiça. O cara fechou o 
curso e sumiu, foi um horror! 
 
R.S. – Nossa Senhora! 
 
C.A. – É, era uma coisa terrível. Depois até eu ganhei o processo, mas depois de dois anos. E 
aí, em 88, eu fiz o vestibular para o município e passei. Em 87, no final, passei. Então, eu 
entrei no município em 88. 
 
R.S. – Aquela provinha do município, não é? 
 
C.A. – Uma prova terrível, não é? E que eu sempre digo, aquela prova, eu estava recém saído 
da faculdade, estudei "pra" caramba. Eram 50 questões de História e eu só acertei 32. Porque 
cada questão quase que ocupava uma folha só. 
 
R.S. – Era horrível, uma prova muito cansativa. 
 
C.A. – Uma prova terrível em que, das 250 vagas que existiam, só passaram acho que 88 
pessoas, que conseguiram média. Uma coisa assim, terrível. 
 
R.S. – É, a prova do município é igual aquela... Muito difícil, não é? 
 
C.A. – Aí, eu entrei no município, em 88. E aí comecei a dar aula mesmo em março de 88. 
Depois eu fiz um outro concurso para o município, para completar as vagas. Aí, passei mas aí, 
como houve aquele problema, em 88, da falência da prefeitura, aquela situação toda... 
 
R.S. – Sei, foi na época do Saturnino. 
 
C.A. – Saturnino. Eu só fui ser chamado em 89. Aí, eu comecei. Aí eu trabalhei numa escola 
em 89. Fiquei no município do meio do ano de 89, eu acho, ou final, até 90. Só que aí eu tinha 
aquela ilusão, eu não queria... Primeiro, eu não queria ficar na mesma rede, porque teriam 
duas no município. Hoje em dia eu até meio que me arrependo um pouquinho mas naquela 
época eu queria dar aula para o segundo grau e no final de 90 eu fiz o concurso do estado. Aí, 
passei e, em 91, entrei para o estado. Larguei a matrícula do município depois e fiquei com 
uma no município e uma no estado: essa que eu era, de 88, mais antiga, e essa do estado, de 
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91. 
 
R.S. – Sei, você está com duas matrículas. 
 
C.A. – Isso. 
 
R.S. – Dentro desse contexto aí eu vou te fazer umas perguntinhas. Por exemplo, você já é 
filiado a algum partido político? 
 
C.A. – Sou, ao PT. 
 
R.S. – Ao PT. Mas já nessa época mesmo ou foi depois? 
 
C.A. – Não, eu só... Eu era um simpatizante do PT. Sempre fui, desde 82. Desde 82, quando o 
PT surgiu e se lançou com um candidato, eu votei em todos os candidatos do PT, sem ser 
filiado. Eu segui todas as orientações do Partido. Eu cheguei a ter a capacidade de votar no 
Wilson Farias, que foi um candidato que o PT lançou para prefeito. Uma figura apagada, da 
comunidade, quando o Saturnino tinha ganho longe a eleição... E eu mantive, votei. Ou seja, 
eu segui... Mas só fui me filiar há dois anos atrás. Estranhamente, quando muita gente já 
estava começando a ficar crítico, e foi justamente quando eu acabei entrando. Aí por outras 
razões também. 
 
R.S. – Mas por que você escolheu o PT? 
 
C.A. – Porque, veja bem, na verdade, essa filiação tardia e apesar das críticas que o PT sofre 
hoje, e muitas delas eu tenho também, mas eu escolhi o PT porque eu achava que o PT 
poderia ser um instrumento de transformação. Enfim, eu achava que era um partido que, no 
espectro da esquerda, era possível ele estar fazendo a disputa na sociedade por uma mudança 
de sociedade, uma mudança da relação social. 
 
R.S. – Transformação, não é? 
 
C.A. – Isso. Então, por isso eu escolhi. A filiação tardia foi porque a partir do momento que 
eu comecei a militar mais, e aí depois você vai ver isso melhor, mas a partir do momento que 
eu comecei a militar mais no Sepe, mais de frente, eu acabei mais tarde fazendo parte de um 
grupo político. E aí, essa minha atuação nesse grupo político me levou no caso, vamos dizer 
assim, a formalizar uma coisa que não era, porque eu não era filiado de carteirinha, mas que, 
na verdade, na prática eu era como se fosse porque eu sempre segui as orientações do Partido. 
 
R.S. – E aí você, como desse grupo, você partiu a... 
 
C.A. – Exatamente. Mas eu me filiei acho que em 2002. Eu acho que foi em 2001 ou 2002 
que eu me filiei. 
 
R.S. – O que te despertou para ingressar na política sindical mesmo? O que te levou a isso aí? 
 
C.A. – O que me despertou foi o seguinte, veja bem, em 94 eu já tinha participado mais à 
frente do Sepe aqui na Regional mas o que me levou mais a entrar efetivamente, na direção 
efetiva do Sepe, em 99, foi o congresso de 98, quando eu simpatizei com algumas idéias que 
se lançavam na época, de necessidade de renovar o Sepe, as práticas sindicais do Sepe. Isso 
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me atraiu. Eu sempre participei do Sepe mas como um militante de base, indo às assembléias, 
indo às atividades. Mas a partir do momento em que eu ouvi as críticas que eram feitas, em 
98, no congresso do Sepe, se formou um campo de oposição a uma maioria que existia, que 
dirigia o Sepe há muitos anos, e realmente eu comecei a notar essa necessidade de renovação. 
Então, a partir daí eu comecei a encarar mais de frente. Tanto é que, em 99, eu assumi um 
cargo no Sepe central, que era uma coisa que eu jamais pensei na minha vida. E, em 2001, eu 
assumi na Regional V. Na Regional V eu só vim a ser diretor... 
 
R.S. – Qual o cargo que você assumiu no Sepe central? 
 
C.A. – No Sepe central, a primeira vez eu assumi um cargo de Secretaria de Gênero e Anti-
Racismo, que, na verdade, era uma secretaria que eu não tinha tanto acúmulo de discussão 
mas que foi, no caso, na divisão da chapa da qual eu fiz parte, foi o cargo que conseguiu ser 
escolhido. E, em 2001 a 2003, na segunda gestão que eu fui diretor do Sepe central – de 99 a 
2001 e de 2001 a 2003 –, eu fiz parte da coordenação na capital. Entendeu? 
 
R.S. – No caso da Re gional V, como é que você conheceu o pessoal daqui? Como é que você 
foi ingressar na Regional V? 
 
C.A. – Aí, o que acontece? Na Regional V... 
 
R.S. – Porque você era do Centro, não é? 
 
C.A. – É, mas eu estou em Campo Grande desde 88, na mesma escola. Quando eu passei no 
concurso, em 88, eu vim para a escola onde eu trabalho até hoje, há 17 anos, a Escola 
Visconde do Rio Branco, que fica lá na Estrada da Posse. E aí, o que acontece? Realmente, no 
primeiro movimento grevista eu até participei de algumas assembléias regionais mas era 
muito longe, tinham muitas atividades, eu ainda não tinha tanta... Eu participava de outros 
lugares, do Sepe em outros lugares. Porque eu não morava aqui. Depois que eu fui criando 
mais vínculos com a região – porque aí eu fui criando, não é? –, eu acabei não me removendo. 
Eu tentei me remover uma vez, não consegui, e aí eu acabei ficando, ficando e agora 
realmente é uma coisa que eu não penso em fazer, apesar de morar tão longe daqui. Então, o 
que acontece? Em 94, no movimento grevista do município, o Sepe não tinha direção. Em 94 
ou 92. Agora eu... Acho que em 94. Em 94. O Sepe não tinha direção. 
 
R.S. – O daqui de Campo Grande? 
 
C.A. – É, ficou sem direção por alguns problemas. E aí, as pessoas que eram daqui dessa 
região, que se encontraram na assembléia, marcaram, depois da assembléia que decidia a 
continuidade da greve, "vamos juntar um grupo e correr a escola". Naquele tempo havia uma 
participação maior da base. E aí, deste grupo foi se formando um grupo menor e, depois que a 
greve acabou, apesar de a greve não ter sido bem resolvida, nós formamos uma Comissão Pró 
Regional. 
 
R.S. – Pró Regional. 
 
C.A. – E funcionamos de maneira informal. Quer dizer, nós não recebíamos repasse do Sepe, 
não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente foi tentando organizar politicamente as coisas 
assim, com o nosso dinheiro, com o nosso bolso, correndo a escola do nosso bolso. Aquela 
situação. 
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R.S. – Porque nessa época só tinha o central. O da Regional estava fechado, não é? 
 
C.A. – O da Regional não tinha sede nenhuma e estava, vamos dizer, sem direção naquele 
momento. Porque as três... 
 
R.S. – Sem direção. 
 
C.A. – É, porque era justamente o primeiro ano, se eu não me engano, que o Sepe separou a 
Zona Oeste em três regionais. A Regional V era Bangu, Campo Grande e Santa Cruz e aí as 
pessoas sempre diziam que aquilo ali era uma coisa que dificultava a organização de uma área 
tão grande. Aí, a Regional V ficou em Campo Grande, a Regional VIII em Bangu e a 
Regional IX em Santa Cruz. Santa Cruz e adjacências, Campo Grande e adjacências, Bangu e 
adjacências. Então, aí foi a primeira vez que o Sepe em Campo Grande ia existir. Só que os 
diretores da época não puderam. Tiveram problemas pessoais, particulares e não puderam 
manter. E, quando o município entrou em greve, não havia direção da regional aqui. Então, 
nós acabamos por assumir essa postura. E aí ficamos. 
 
R.S. – Nós no caso é você... 
 
C.A. – Daquela época, eu te digo quem era, ficamos mais de vinte: eu, a Regina, que naquela 
época era Regina Sales e hoje em dia é a companheira do Dermatoni, a Ivanda, que trabalha 
hoje na Medalina de Castro, que me deu uma entrevista para o jornal da Regional, no outro e 
que trabalha em Santa Cruz, na Escola Municipal Medalina de Castro, uma pessoa que ajudou 
muito naquela época. 
 
R.S. – É, é interessante esse negócio da Ivanda. 
 
C.A. – Eu, ela e algumas... a Jane, que é uma professora que eu não sei mais onde ela está. Ela 
morava na Tijuca mas trabalhava na Alcides Carneiro. Ela também militou aqui. Depois ela 
acabou tendo que descer e hoje em dia eu nem sei onde que ela trabalha. Trabalha lá para 
baixo. Nunca mais, inclusive, mantive contato. Ela, inclusive, nem participa mais. Essas 
quatro pessoas eram mais. A Roseli, que era uma professora também aqui de Campo Grande 
que hoje em dia acho que trabalha na CRE de Santa Cruz, mas também está mais afastada, e a 
Emilia, que participou, com as dificuldades dela mas participou naquela época. Outras 
pessoas também: a Lucinéa, que também está mais afastada mas que é filiada ao Sepe, a 
Fátima, uma grande amiga nossa que faleceu há uns dois anos atrás, professora de Geografia, 
que também ajudou. Havia algumas pessoas. Formou-se um grupinho, entendeu? E nesse 
grupinho a gente se reunia, alguns, toda quinta-feira, nos reuníamos no Sinpro. E, veja bem, 
usávamos o Sinpro porque o Dermatoni, que já era da categoria, era filiado mas que não 
participava dessa presença, ele tinha um bloco afro e aí o Sinpro emprestava a chave para ele. 
Então, a gente aproveitava a chave para ele, para o bloco, e usávamos para reunir. Não era 
nem para a gente, da Regional. Não havia ainda essa... Acabamos até, no final, fazendo uma 
festa lá. Encaminhamos a eleição do Sepe central, que foi em chapa única, mas não quisemos 
montar uma direção para cá. Então, aqui continuou sem direção. Aí depois surgiu esse outro 
grupo. 
 
R.S. – O outro grupo, que é da Vera, a Eva... 
 
C.A. – Isso. Vera tinha sido diretora daqui. Mas também, como as outras duas tiveram que 
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sair, ela também ficou com problemas e se afastou. Tanto é que nessa época praticamente ela 
ficou mais afastada, não é? Ela apareceu mais no finalzinho, quando a gente já estava 
encerrando as coisas. Porque eu, por exemplo... A maioria era da rede municipal e eu era da 
rede estadual mas não trabalhava aqui, eu trabalhava na Penha na rede estadual. Então, a 
minha atuação aqui sempre foi mais no município. Onde eu sou assim, relativamente mais 
conhecido um pouco é no município. 
 
R.S. – Interessante. 
 
C.A. – Claro. 
 
R.S. – Quando foi o seu batismo de fogo? O movimento grevista que mais marcou a sua vida. 
 
C.A. – Ah, em 88. Em 88, que foi o primeiro. Eu tinha seis meses de prefeitura, a greve 
começou em setembro e terminou em fevereiro do ano seguinte. Foram seis meses de greve. 
Ou seja, em um ano de trabalho eu tinha seis meses de trabalho e seis de greve, não é? Sendo 
que em setembro, outubro, novembro e dezembro praticamente todos estavam em greve 
porque era uma greve consentida, o prefeito dizia que a gente tinha razão, que ele não tinha 
como resolver. Quando chegou em janeiro, o Marcello Alencar entrou jogando duro e 
decretando que a gente estava em férias, e a gente dizia que estava em greve, e, quando 
chegou em fevereiro, ele começou a dar falta em todo mundo. E eu era novo... Apesar disso, 
muita gente voltou, começou a furar a greve, eu me mantive em greve até o final e tive 30 dias 
de falta, o que muitos diziam assim: "Você vai perder seu emprego! Nossa, você é novo, você 
não tem nem um ano!" Pois eu fiquei e não aconteceu nada. 
 
R.S. – Sei, era mais a pressão em cima. Foi na época do governo...? 
 
C.A. – Aí, Marcello Alencar, que entrou em 89. 
 
R.S. – Marcello Alencar. É, complicado. 
 
C.A. – O Marcello Alencar que, a meu ver, começou essa política terrível no município, de... 
 
R.S. – Essa greve que você está falando aí foi a greve dos 25 mil professores? 
 
C.A. – Não, não. Essa greve dos 25 mil professores, a assembléia deve ter sido a greve que 
encheu o Maracanãzinho. 
 
R.S. – É. Isso foi quando? Foi em oitenta e... 
 
C.A. – Em 79. Depois, oitenta e... Quem participou dessa greve... 
 
R.S. – Em 86. 
 
C.A. – Pode ser. 
 
R.S. – Em 86, não é? 
 
C.A. – Isso, mas aí eu não era... Eu entrei em 88. 
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R.S. – Ah, você entrou depois, não é? 
 
C.A. – É porque essas greves também, a gente tem que pensar o seguinte: elas eram grandes, a 
mobilização era maior, mas havia... o município do Rio era junto com o estado praticamente, 
porque os governos eram os mesmos. Então, a política salarial era a mesma e se unificava a 
luta. Depois que a política salarial foi sendo diferenciada, porque o Rio passou a eleger o seu 
próprio prefeito, aí as coisas foram mudando também. 
 
R.S. – Tem algumas perguntas que eu não vou fazer para você porque depois eu posso até ver 
aqui. 
 
C.A. – Sim. 
 
R.S. – Essa questão do número de filiados, essa aí eu não vou precisar fazer. 
 
C.A. – É, o número de filiados aumentou bastante agora. 
 
R.S. – Foi aumentando, não é? 
 
C.A. – Isso, é. O número agora aumentou bastante, por conta aí da ação do Banerj, que é uma 
coisa que o pessoal andou entrando muito, por conta, não é? Mas o número de filiados do 
Sepe deve estar em torno de 47 mil ou 48 mil. Mas aí a gente tem que olhar isso melhor. 
 
R.S. – É, eu vou ver. A filiação do Sepe com outros movimentos da confederação do estado 
do Rio de Janeiro, junto à CUT... 
 
C.A. – É, o Sepe é um sindicato filiado à CUT, pelo menos por enquanto. Apesar de que hoje 
em dia tem um grupo que defende que ele se desfilie. Mas ele é um sindicato filiado à CUT, 
da qual eu faço parte, mas existem grupos que estão defendendo isso. E é filiado à CNTE, da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é também filiada à CUT, não é? 
E o Sepe, basicamente, representa os profissionais de educação dos municípios e do estado. 
 
R.S. – E do estado também, não é? 
 
C.A. – E dele podem fazer parte qualquer profissional de educação. Mas, em geral, ele 
representa mais a rede pública. Mas qualquer um, inclusive da rede privada, pode fazer parte. 
 
R.S. – Do seu ponto de vista, como deve ser a atuação do Sepe? Com relação a essa questão 
da precarização dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro, como deve ser a 
atuação do Sepe? Como é que tem sido? 
 
C.A. – O Sepe tem feito muitas denúncias, o Sepe tem feito alguns materiais mas eu acho que 
ainda... Eu, por exemplo, tenho uma visão mais crítica, não é? Eu acho que o Sepe precisa 
mudar a sua atuação, que tem junto à categoria, procurando chamar a categoria para discutir 
algumas questões que o Sepe acaba não discutindo ou não priorizando e que seria uma 
maneira de você priorizar. Em 88, era uma época que você pegava o restinho da década de 80 
e, na verdade, mobilizar era mais fácil. Havia todo um clima favorável à mobilização, não é? 
Na década de 90, com o avanço das idéias neoliberais, a flexibilização do trabalho avançando 
em vários países e no Brasil também, o sindicalismo foi se tornando mais difícil, não é? As 
punições, as ameaças. E a situação do trabalhador foi ficando pior. Vocês vejam, em 86, uma 
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amiga minha, que já era do Sepe, ela conseguiu ficar três meses em greve com o salário 
cortado e ela não voltou por causa disso. Hoje em dia, quem é que consegue ficar três meses 
com o salário cortado? 
 
R.S. – Exatamente. As dificuldades, não é? 
 
C.A. – Ninguém consegue. 
 
R.S. – Ninguém consegue. 
 
C.A. – Exatamente. 
 
R.S. – Então, isso esvazia um pouco. 
 
C.A. – Então, isso vai dificultando. Há necessidade das pessoas trabalharem mais, terem 
dupla e terem outras escolas isso é uma coisa interessante. 
 
R.S. – Até, por exemplo, por que as pessoas não participam tanto das assembléias? Porque às 
vezes está em outra escola. Isso tudo dificulta também, não é? 
 
C.A. – O salário foi baixando, quer dizer... 
 
R.S. – Isso até a Eva colocou, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela também falou sobre 
isso. 
 
C.A. – E o Sepe precisa estar encontrando novas maneiras. Precisa se renovar, precisa renovar 
suas práticas, precisa ser mais transparente. Eu acho que alguma parte o Sepe até tem tentado 
fazer. Precisa chamar as pessoas para discutirem a sua profissão, a questão pedagógica, que é 
importante. O Sepe, como sindicato de educadores, ele tem que estar voltado para isso 
também, estar chamando as pessoas para estarem se organizando profissionalmente e não 
apenas para a discussão sindical, que é importante, o salarial, mas ela tem que ser feita junto 
com outras discussões. Eu acho que seria uma maneira do Sepe estar tentando buscar novas 
formas de comunicação e atuação. 
 
R.S. – Essas seriam então as iniciativas do Sepe junto aos seus filiados, buscar mesmo essa 
integração, não é? 
 
C.A. – É, mas precisa avançar mais isso. Precisa estar mais próximo, precisa estar mais 
próximo das escolas, precisa ouvir mais o que as escolas têm a dizer, mesmo que elas não 
consigam estar presentes nas atividades, não é? Porque às vezes fica aquela posição assim: 
"Ah, o pessoal não vem." Então, aquela minoria vai e acaba não... E a gente tem que ter 
sensibilidade para saber o que as pessoas estão dizendo, não é? Muitas vezes, infelizmente, 
algumas lideranças não têm essa sensibilidade e querem colocar os interesses dos seus grupos 
políticos acima dessa questão da discussão da categoria. E isso eu acho que afasta. Quer dizer, 
afasta um pouco as pessoas dessa discussão. 
 
R.S. – É verdade. Outra questão, as relações da Regional V com o Sepe central: como é feita 
essa relação da Regional V? 
 
C.A. – A Regional V atualmente recebe um repasse de 7.240 reais. Eu acho que é isso. Sete 
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mil duzentos e alguma coisa. Então, mensalmente a Regional recebe esse repasse, que vem 
em duas vezes, 3.600 reais e 3.600 reais. Essa é uma discussão até meio polêmica porque as 
regionais... A organização do Sepe é assim: ele é dividido em núcleos e em regionais. Na 
capital você não tem um núcleo da capital, é o Sepe central que dirige a capital. E eu, por 
exemplo, faço parte de um grupo que critica muito essa questão porque acha que a rede 
municipal acaba ficando, em alguns momentos, menos valorizada do que outras redes. Porque 
cada núcleo... Então, por exemplo, São Gonçalo tem um núcleo, Caxias tem um núcleo, 
Campos tem um núcleo, a Região dos Lagos tem um núcleo. Então, o que acontece? As redes 
municipais lá são ligadas ao Sepe mas é o núcleo local que dirige. A rede municipal é dirigida 
pelos diretores do Sepe central. Então, ali têm diretores que são da capital mas têm diretores 
que são do interior. E aí, o que acontece? Eu acho que às vezes acaba ficando... 
 
R.S. – Um pouco deslocado. 
 
C.A. – Isso. Inclusive com relação à questão financeira, não é? Por quê? Porque as regionais 
juntas, e existe esse levantamento recente, elas recebem, se não me engano, 40 mil ou 50 mil. 
Não sei quanto. Somando tudo. São nove regionais, a nossa recebe sete mil, a maioria recebe 
sete mil, a Regional I, que é da Ilha, recebe seis mil, a Regional II, que é muito grande, recebe 
nove mil, mas é uma regional que tem 400 escolas. 
 
R.S. – É, muitas escolas, não é? 
 
C.A. – Nós temos 160 mais ou menos. De 150 a 160 escolas. E aí, a gente recebe esse repasse 
e aí gente gerencia isso com funcionário... Agora, a gente gostaria de ter mais. Porque, se a 
gente pensar, por exemplo, a arrecadação que a rede municipal fornece ao Sepe, que é mais de 
200 mil reais, o que fica para as regionais não é nem... é um quarto disso, praticamente. Ou 
seja, na prática o dinheiro da rede municipal é usado também... Não estou dizendo que não é 
correto mas uma parte maior a gente acha que deveria, uma parte maior pelo menos, deveria 
ficar para as regionais. 
 
R.S. – Para as regionais, para fazer o trabalho junto ao... 
 
C.A. – Para fazer o trabalho, já que a capital não tem um núcleo organizador. Então, acaba 
que a capital não tem muita autonomia com os seus assuntos, que acabam sendo discutidos 
pela direção estadual. Isso é muito polêmico. Tem gente que nos critica muito, que diz que 
nós somos separatistas, que nós queremos fundar um outro Sepe. Mas, na verdade, não é isso. 
O que a gente fala é que a direção estadual do Sepe tem que estar voltada para estar 
desenvolvendo o Sepe no interior, que é justamente aonde ele é pior, no ponto de vista de 
estar desenvolvendo mais novos núcleos. 
 
R.S. – É interessante isso. 
 
C.A. – É, essa é uma discussão do núcleo da capital que a gente tem. Mas a organização do 
Sepe atual é assim, a capital é dividida em nove regionais... 
 
R.S. – Nove regionais. Eu queria perguntar isso também, quantas regionais que possui o Sepe. 
 
C.A. – Então, são nove. Possui nove regionais na capital. E núcleos seriam mais uns trinta e 
poucos. Eu não tenho certeza do número. 
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R.S. – E você sabe mais ou menos a localização dessas nove regionais? 
 
C.A. – A Regional I fica na área da Zona Sul e Centro mais ou menos; a Regional II, que essa 
é muito grande, pega grande parte da Zona Norte porque pega Piedade, Quintino, Marechal 
Hermes, vai até Realengo mas vai até Pavuna, Anchieta, Madureira, Cavalcante, ou seja, o 
miolão da Zona Norte; a Regional III também é muito grande, tem 300 escolas, pega metade 
da 2a CRE e pega a 3a CRE inteira, ou seja, o Engenho Novo, Engenho de Dentro, Engenho 
da Rainha, Encantado, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, é uma área grande também; a 
Regional IV é a área da Leopoldina, basicamente a área da Leopoldina, Bonsucesso, Ramos, 
Penha e Olaria; a Regional VII, que é a menor de todas, são só as escolas da Ilha do 
Governador; a Regional VI, que também é muito grande em tamanho, que é, na verdade, 
Jacarepaguá e Barra, também grande em distância; a Regional V é Campo Grande, 
Santíssimo, Cosmos, Inhoaíba; a Regional VIII que pega o restante da 8a CRE – uma parte 
ficou com a Regional II, Realengo, e a outra parte Bangu, Jardim Bangu, Jabour, a Regional 
VIII – e a Regional IX é Santa Cruz, Guaratiba e Sepetiba. 
 
R.S. – Então, a Regional V envolve Campo Grande... 
 
C.A. – A Grande Campo Grande. Essa área em volta, Santíssimo, Vasconcelos e os menores 
bairros, Vila Nova... 
 
R.S. – Vila Nova, Santa Teresinha, aquela região da... 
 
C.A. – Isso. E vai até Nova Iguaçu,  não é? Porque tem uma escola nossa que fica em Nova 
Iguaçu, que é a Classe e Cooperação, eu acho, ou Casa da Criança Guandu. Classe e 
Cooperação Guandu, que fica lá... Tem até uma história interessante que eu soube: essa escola 
foi construída há muito tempo pela prefeitura do Rio, apesar de ficar em Nova Iguaçu. Ela foi 
construída porque funcionários do Guandu, quando surgiu a empresa, aquela coisa, não 
queriam que os filhos em escola do município de Nova Iguaçu. Olha o preconceito! 
 
R.S. – Caramba! 
 
C.A. – E aí foi fundada uma escola municipal, que fica em Nova Iguaçu, do Rio, que faz parte 
da 9a CRE. 
 
R.S. – Interessante. 
 
C.A. – Fica ali na Estrada Guandu do Senna, sem número. Acho que é isso. 
 
R.S. – Como você vê a atuação do Sepe hoje? O que você destacaria de mais importante? 
 
C.A. – Eu acho que o Sepe teve algumas coisas interessantes, não é? Por exemplo, a busca de 
participar dos fóruns, não é? Eu acho que é importante você estar no Fórum Social Mundial, 
onde as cosias estão acontecendo... 
 
R.S. – É muito interessante, eu gostei muito. 
 
C.A. – ...estar proporcionando à categoria estar levando isso, não é? Nos fóruns de educação 
também, que o Sepe vem participando. E aí, eu digo assim, principalmente eu acho que essa é 
uma iniciativa da Regional V e de algumas outras regionais. No Sepe central isso aconteceu 
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mas ainda tem muita... é mais problemático porque lá são mais grupos, são mais correntes de 
pensamento e é mais difícil. Aqui na Regional a gente tem conseguido até agora, e eu espero 
que continue, ter uma continuidade, apesar das... que existem diferenças entre os grupos, as 
chapas que se candidataram à Regional, mas a gente tem conseguido manter esse trabalho 
coletivo, no sentido de estar tentando chamar o pessoal aqui dessa área para estar 
participando. É difícil, a gente encontra muitas dificuldades ainda, pelas dificuldades que 
nós... 
 
R.S. – Até mesmo, eu lembro, quando eu fui divulgar o jornalzinho daqui do Sepe: "Gente, 
vai ter um negócio que é interessante para o pessoal que é filiado. Vamos." De Campo 
Grande, da minha escola, só fui eu. Poderia mais gente estar participando do Fórum Social, 
não é? 
 
C.A. – Então, eu acho que essa participação é interessante. O Sepe sempre está buscando 
essas situações e outras também: a questão da formação profissional, está investindo na 
discussão por área de atuação, eu acho que é importante. Eu participei há alguns anos atrás de 
uma iniciativa que era do... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
R.S. – Como o Sepe... O que o Sepe que destacaria de importante. 
 
C.A. – Ah, não, aonde eu parei. Então, o que acontece? Eu estava falando nessa coisa do 
coletivo. Então, eu acho importante, essa época que eu participei desse coletivo de História, 
porque muita gente se interessou. Nós conseguimos, em alguns sábados, uma média de 
público no Sepe central de 40 a 50 pessoas, de gente que não estava mais indo às atividades 
do Sepe, tipo assembléia e conselho deliberativo, mas que aí foi. Então, a gente avaliou que 
seria importante essa política do Sepe, para estar dizendo: eu acho que isso é uma maneira de 
atrair a categoria de outras maneiras. 
 
R.S. – Isso é interessante. 
 
C.A. – É. Essa época também foi polêmica, muita gente... Sempre existem essas... às vezes, 
infelizmente, essas disputas que acabam não colaborando mas eu acho que é uma idéia que 
pode voltar. 
 
R.S. – O Sepe também incentiva uns cursos lá na UFF, não é isso? 
 
C.A. – Tem. Tem uma parceria com a UFF. 
 
R.S. – Inclusive, uma colega até fez. Ela gostou muito. 
 
C.A. – Isso. 
 
R.S. – Eu acho que é um incentivo, até um aprimoramento do professor, não é? 
 
C.A. – Com certeza. Eu nunca fiz, não. Eu já tinha feito no lato sensu mas é importante 
também. Aqui algumas pessoas fizeram. Fora o convênio com a Fiocruz também, que foi 
legal, naquela pesquisa, na saúde do trabalhador, que aqui na Regional muitas pessoas 
também fizeram parte. Também bem interessante. 
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R.S. – Bem, aqui, no caso dessas perguntas, como se formou a Regional V, é muito lá do 
início, não é? 
 
C.A. – É isso aí já... 
 
R.S. – Isso aí já é mais para o pessoal lá de 79, não é? 
 
C.A. – Isso, exatamente. Aí você tem que procurar o pessoal mais idoso. [riso] 
 
R.S. – Mais idoso. Você é mais recente. 
 
C.A. – O que não é o meu caso, por favor. [risos] 
 
R.S. – Pois é. 
 
C.A. – Sabe quem é que participou? Coitada, ela vai me matar, depois que eu falei que era 
idoso, mas a Regina pode ser que tenha participado. 
 
R.S. – É, a Regina. 
 
C.A. – A Regina, sim. Porque a Regina se aposentou já faz tempo, pode ser que ela tenha 
participado, em 79. A Vera com certeza participou. 
 
R.S. – A Vera foi. Eu entrevistei a Vera, o Joacir. 
 
C.A. – A Regina eu acho que participou. 
 
Participante – Está no boletim da Regina sobre a Ivanda e você. 
 
C.A. – Isso. Não, mas aquilo é de 94, não é? Eu estou falando de... Isso aí é mais antigo ainda. 
 
R.S. – É mais antigo, não é? Mas você entrou mesmo no Sepe a partir de noventa... 
 
C.A. – Não, eu entrei na... Na direção, eu só entrei em direção mesmo, oficial, com voto e 
tudo, foi em 99. 
 
R.S. – Em 99, em qual chapa? Qual era o número da chapa? 
 
C.A. – Com a Chapa 2. 
 
R.S. – Você está até hoje na Chapa 2? Ou não? 
 
C.A. – Não, isso tudo já modificou muito. 
 
R.S. – Ah, isso mudou muito, não é? 
 
C.A. – Claro, a conjuntura... Isso aí já mudou muito. Em 94, eu fui de uma direção provisória, 
com aquelas pessoas que eu falei antes. Agora, eu me filiei ao Sepe em 88. Eu entrei no Sepe, 
com o meu primeiro contracheque teve uma assembléia ou duas e eu me filiei na assembléia. 
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E nesses anos todos eu sou filiado ao Sepe. 
 
R.S. – Então, mais uma pergunta para fechar mais ou menos a nossa entrevista, a questão da 
conjuntura mais conflituosa para o Sepe, foi na época de que governo? 
 
C.A. – Ah, muitos, não é? 
 
R.S. – A conjuntura política. A que marcou mais aí para vocês. 
 
C.A. – Eu acho que, no caso da rede municipal, está pior desde o Marcello Alencar em diante. 
Eu acho que foi muito difícil para o Sepe. Eu acho que o Sepe... A rede estadual foi piorando, 
gradativamente, salarialmente. A rede municipal, salarialmente, como o estado ficou muito 
mal, as pessoas tinham a idéia de que o município estava muito bem. O Sepe eu acho que 
falhou naquela época porque insistiu muito no discurso economicista, e a categoria estava 
precisando ouvir outras coisas no município. E por isso o Sepe acabou se afastando do 
município, a meu ver. Acabou se afastando do município e dando mais atenção ao estado, por 
conta mesmo dessa questão salarial do estado. E aí, até hoje eu acho que o Sepe está meio em 
litígio com o município. Eu acho que está. Agora, a conjuntura desfavoreceu muito: o Moreira 
Franco, um governo difícil, o Marcello Alencar, a Rosinha, agora, é um terror. 
 
R.S. – É, está bem complicado. 
 
C.A. – Eu acho que o Sepe sempre teve conjunturas desfavoráveis. E o Saturnino, hoje em dia 
pesando na balança, ele foi o prefeito mais democrático que a gente teve efetivamente. Apesar 
de terem puxado o tapete dele, a questão da falência, que foi uma puxada de tapete que deram 
nele, hoje em dia a gente tem mais essa noção, mas ele foi o prefeito mais democrático, que 
recebia o sindicato, que conversava, que negociava. O único porque os outros todos a gente... 
Nem mesmo o Brizola com aquela coisa dele toda, sempre teve muita dificuldade com o 
movimento organizado, não é? O Brizola gostava de lidar com aquele estilo, os descamisados, 
não é? Mas com o movimento organizado... Inclusive, você vê, foi no governo Brizola, e 
depois no governo Garotinho, que o Sepe ficou sem o repasse da rede estadual. O Brizola 
cortou o repasse. 
 
R.S. – Ah, eu lembro. Eu recebia uma folhinha à parte para poder pagar no banco porque não 
vinha no contracheque. 
 
C.A. – E depois o Garotinho também cortou o repasse três anos. 
 
R.S. – Foi um período difícil para o Sepe, não é? 
 
C.A. – Foi muito difícil nesse sentido. Na rede municipal isso nunca aconteceu, não é? 
 
R.S. – É, a coisa foi bem complicada. Agora, para tentar concluir: o sindicato, o Sepe, é 
apartidário, não é isso? 
 
C.A. – Sim. 
 
R.S. – Mas sofre influência dos partidos? O que você acha? 
 
C.A. – Eu acho que, infelizmente, o que acontece é que... A influência sempre existe. As 
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pessoas podem ser filiadas a partido, não é esse o problema. O problema é quando as pessoas 
partidarizam o movimento, não é? O que é partidarizar o movimento? Partidarizar é quando 
você leva a coisa do seu grupo acima dos interesses do... entendeu? E eu acho que, 
infelizmente, isso ainda... Isso não é só no Sepe, o Sepe é o que eu conheço mais, não é? Mas, 
infelizmente, eu acho que acontece. 
 
R.S. – Acontece, não é? 
 
C.A. – Acontece. E isso, quando as pessoas percebem essa situação, elas se afastam. Eu acho 
que fica uma situação complicada. 
 
R.S. – Seria a parte mais conflituosa, a coisa mais desagradável. 
 
C.A. – Seria. Seria sim. Seria sim. 
 
R.S. – Mas a atuação do Sepe junto aos filiados, como você também já colocou, de 
participação, de levar o pessoal para assembléia... 
 
C.A. – É, eu acho que o Sepe precisa estar mais próximo aos filiados: mandar mais informe 
para a casa... 
 
R.S. – Mais informe, buscar mais também, não é? 
 
C.A. – Isso, precisa. 
 
R.S. – As perguntas mais importantes mesmo eu acho que eu já fiz para você, Cláudio. 
 
C.A. – Valeu então. 
 
R.S. – Valeu. Está muito legal. 
 
C.A. – Espero que eu tenha ajudado. 
 
R.S. – Ah, lógico que ajudou. Com certeza. 
 
C.A. – Boa sorte aí. Está bom. Tchau. 
 
R.S. – Muito obrigada. 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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1a Entrevista: 21.03.2006 
 
Rita da Silva – Faça um relato da trajetória profissional e política do seu pai, Miécimo da 
Silva 
 
Artur Miécimo – Bom, o meu pai começou a carreira política dele trabalhando com a D. 
Santinha. Eles chamavam de Santinha. Era a D. Carmela, não é? D. Santinha Dutra, esposa do 
presidente da República, o general Dutra. 
 
R.S. – Hum, o Dutra. Isso foi em que ano mais ou menos? Você lembra o ano? 
 
A.M. – Ah, década de 50. 
 
R.S. – Década de 50, não é? 
 
A.M. – Então, ele trabalhava lá com ela. Quando estava terminando o mandato do Dutra, a d. 
Santinha chamou as pessoas que trabalhavam com ela e perguntou a cada um o que queria: 
"Olha, eu estou terminando, você quer um cargo? Vai acabar o governo, vai mudar o 
presidente da República e tal." Aí o meu pai falou: "Olha, d. Santinha, eu queria ser 
vereador." Aí ela apresentou o meu pai ao Adhemar de Barros, que era um político de São 
Paulo mas que sempre estava em contato porque ela esposa do presidente da República, e o 
Adhemar lançou meu pai a candidato a vereador. Deu um jipe para ele de presente... 
 
R.S. – Em Campo Grande? 
 
A.M. – É. Deu um jipe para ele de presente. E ele perdeu a eleição. A primeira vez que ele 
saiu candidato ele perdeu a eleição. Aí, depois, ele seguiu a carreira, e na segunda vez que ele 
veio candidato, depois dessa eleição – eu não sei precisar a data, era década de 50 –, na 
seguinte ele ganhou a eleição para vereador. Aí, cumpriu quatro mandatos de vereador e dois 
de deputado estadual. Quer dizer, na realidade, seis mandatos. 
 
R.S. – Isso tudo aqui na Zona Oeste. 
 
A.M. – Tudo aqui na hoje Zona Oeste. Antigamente era chamado o Sertão Carioca. 
 
R.S. – E pega essa área de Campo Grande. 
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A.M. – É, ele costumava dizer que ele fazia campanha de Marechal a Sepetiba. Ele falava 
isso. E não passava dali, o Miécimo da Silva. E também, em 69, ele foi cassado pelo AI-5. 
 
R.S. – Na época da ditadura, aquela coisa toda. 
 
A.M. – Na época da ditadura militar, ele fo i cassado pelo AI-5, mas não quis ser exilado. Eles 
ofereceram exílio para sair do Brasil, mas ele ficou aqui mesmo. Em 1980, quer dizer, ele foi 
cassado na metade do sexto mandato... 
 
R.S. – Qual era o partido dele na época? 
 
A.M. – No princípio, o mesmo do Adhemar de Barros. Agora, quando ele foi cassado, eu 
acho que ele estava no PSD mesmo. 
 
R.S. – No PSD, não é? 
 
A.M. – É, que era o partido do Adhemar. 
 
R.S. – Que formou depois o MDB. Não é isso? 
 
A.M. – Não, aí, depois que veio a ditadura, quando reuniu todas as oposições no MDB. 
 
R.S. – Aí ficou dois grupos, não é? 
 
A.M. – O Chagas Freitas, inclusive, na época era só jornalista. A idéia do meu pai... O meu 
pai teve a idéia de lançar o Chagas candidato a deputado federal porque o Chagas era um 
jornalista amigo dele e dono de um jornal, que era o jornal O Dia. Então, o meu pai se juntou 
com o Mourão Filho, que foi prefeito do Rio, e combinou: "Mourão, vamos..." O Mourão 
também foi vereador, foi deputado. Aí ele disse: "Mourão, vamos lançar o Chagas." Aí saiu o 
Chagas Freitas candidato a deputado federal, com o Mourão Filho de Marechal para baixo e 
Miécimo da Silva de Marechal para cima. 
 
R.S. – Já tinha a organização política deles. 
 
A.M. – Então, foi o primeiro mandato do Chagas Freitas como deputado federal, e meu pai 
deputado estadual. Foi assim que começou. E depois meu pai ficou. Cassado ele não tinha 
como ficar em partido nenhum, aí ele resolveu... Mas ele continuou, por trás dos bastidores, 
mesmo exilado aqui mesmo, agindo dentro do MDB, que era na época o Movimento 
Democrático Brasileiro. 
 
R.S. – Era o partido de oposição, não é? 
 
A.M. – Era o partido [inaudível]. Depois é que... Ele morreu em 80, quatro dias depois que 
foi anistiado. Quer dizer, anistiado! Depois que fez a abertura e que ele pôde pegar o título, 
não é? 
 
R.S. – Sei. 
 
A.M. – Mas ele não foi anistiado. Ele não está nessa condição ainda porque a Comissão de 
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Paz, em Brasília – nós estamos com um processo lá –, ainda não deu a condição dele de 
anistiado. 
 
R.S. – Ele veio a falecer de quê? Em oitenta e...? 
 
A.M. – Ele era diabético. E era uma pessoa meio difícil, não se tratava e tal. Mas eu acredito 
que... Quando ele foi preso a primeira vez, ele não tinha diabetes. 
 
R.S. – Foi por questões emocionais mesmo, não é? 
 
A.M. – A prisão dele. Ele ficou preso no... Inclusive, o Daniel, que foi deputado depois... 
 
R.S. – Era o irmão dele. 
 
A.M. – O Daniel, que era na época só professor, o irmão dele, achou por acaso a... Ele passou 
em frente ao regimento Floriano, e viu a kombi que tinha levado o meu pai. Aí nós 
descobrimos... Eles descobriram – eu era novo na época, eu nasci em 65 e ele foi cassado em 
69 – descobriram que ele estava preso no regimento Floriano. Mas depois que ele saiu – ele 
foi preso três vezes – depois que ele saiu é que ele saiu de cabelo branco e doente. Aí ele ficou 
diabético. Eu acredito que tenha sido de desgosto. E acredito que morreu de desgosto, também 
por causa disso. 
 
R.S. – É, porque a própria pressão política da época, o contexto, a ditadura, eu acho que é 
uma coisa muito... 
 
A.M. – Não, ele não... Olha só, inclusive, até materialmente falando, ele melhorou um pouco 
de vida financeira depois que foi cassado. Porque ele foi fazer Direito, foi estudar, se tornou 
um advogado, começou a ganhar dinheiro no exílio, porque ele tinha sido deputado, conhecia 
muita gente. Mas a cassação ele não aceitou, porque ele nasceu para aquilo e aquilo ali... Você 
vê que ele, três ou quatro meses depois que ele saiu da prisão, lá do Exército, ele ficou 
diabético. Então, para mim, se você olhar o atestado de óbito, eu posso te ceder, está lá: 
diabetes mellitus e infarto agudo do miocárdio. Mas para mim... 
 
R.S. – Tem tudo a ver com o contexto da política da época, não é? 
 
A.M. – ...foi desgosto. 
 
R.S. – Foi desgosto com a política da época. 
 
A.M. – O desgosto mata a pessoa. 
 
R.S. – Isso é verdade. A trajetória política você já falou também, a questão profissional. O 
Miécimo dava aula? 
 
A.M. – Ele começou... Quando ele era mais novo, antes de trabalhar com d. Santinha, ele 
dava aula de francês. Ele estudou no Colégio Pedro II... 
 
R.S. – Hum, ele era professor de francês. 
 
A.M. – Era. 



 239 

 
R.S. – Ele começou com o magistério, dando aula, não é? 
 
A.M. – Começou com o magistério. 
 
R.S. – Qual a importância do seu pai para o desenvolvimento da Zona Oeste? Em termos 
mesmo de escolas. O que você colocaria aí? 
 
A.M. – Olha só, eu posso enumerar para você... 
 
R.S. – Até mesmo em termos de construção mesmo, espacial. 
 
A.M. – Eu vou enumerar para você. Naquela época... Hoje a gente sabe que quem constrói é o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo é para criar leis e fiscalizar e tal, mas naquela época o 
vereador tinha um contato mais direto com o Executivo. Então, o vereador era aquela pessoa 
que estava mais próxima, na época, do morador, e ele que fazia as obras. O Executivo fazia, 
mas era o vereador. Então, eu sei dizer o que ele não fez. Eu vou te dizer: o Rocha Faria não 
foi ele. 
 
R.S. – Não foi ele. 
 
A.M. – A escola Venezuela não foi ele, o calçadão de Campo Grande não foi ele. Agora, o 
resto... O Centro Esportivo, ele já tinha morrido, mas foi o projeto, na época do prefeito 
Marcos Tamoio. Levou o nome dele. Então, tem homenagem a ele. O Centro Escolar foi uma 
indicação do Alcir Pimenta, mas o meu pai estava por trás, mesmo cassado. 
 
R.S. – Esse Centro Escolar que você fala é o quê? 
 
A.M. – É o Centro Escolar Miécimo da Silva, que é a única escola técnica. 
 
R.S. – É o Miécimo. 
 
A.M. – O Sara foi obra dele, do Miécimo. Inclusive, brincavam... O governador Lacerda na 
época dizia: "Aquilo lá é a Brasília de Miécimo." Porque meu pai... Tanto que meu pai quis 
botar até o nome de Sara. O nome, ele é que escolheu. 
 
R.S. – Foi na mesma época de JK, do Juscelino. 
 
A.M. – É, ele é que escolheu. E d. Sara veio aqui na inauguração, esteve na minha casa e 
tudo. 
 
R.S. – Foi na mesma época da construção, não é? 
 
A.M. – É, a criação do Sara. O Hospital Pedro II... 
 
R.S. – De Santa Cruz? 
 
A.M. – ...de Santa Cruz, foi desenhado na varanda da minha casa, com o falecido dr. Ciraldo e 
meu pai. 
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R.S. – Na construção, não é? 
 
A.M. – É. Fora as outras escolas, Raja, Rosária Trota... 
 
R.S. – Água também, não é? 
 
A.M. – A água também. Naquela época, a questão... Você está falando das bicas d'água, não 
é? 
 
R.S. – É. 
 
A.M. – O pessoal do povo não tinha água, então, ele ia e inaugurava as biquinhas. Fazia uma 
reunião familiar na casa das pessoas, aí, inaugurava uma bica e o pessoal apanhava a água. 
Isso aí, ele ficou conhecido como o "Miécimo das bicas d'água".  
 
R.S. – Isso tudo no contexto mais ou menos de 60 até... Se você fosse fazer um período na 
política. 
 
A.M. – De 55 até 69. 
 
R.S. – É de 55... 
 
A.M. – Não, vamos lá, 24 anos, não é? 
 
R.S. – É, 24 anos. 
 
A.M. – São seis mandatos – seis vezes quatro, 24 –, foram 22 anos. 
 
R.S. – Vinte e dois anos mais ou menos. 
 
A.M. – Então você bota, de 1969, 22 anos para trás. Mas acontece que algumas obras também 
saíram depois que ele foi cassado. Porque ele ficou agindo através dos bastidores, com o 
Chagas, que foi eleito indiretamente. E ele, Miécimo da Silva, mesmo cassado, que conseguiu 
as assinaturas dos deputados estaduais para o Chagas, para o Chagas ser eleito a primeira vez 
governador e a segunda vez governador. 
 
R.S. – É, porque o Chagas teve... 
 
A.M. – Porque o dr. Chagas vinha na minha casa. 
 
R.S. – O Chagas teve dois mandatos, não é? 
 
A.M. – É, e os dois mandatos foi indireto e os dois mandatos foi o meu pai que foi na 
Assembléia pedir as assinaturas, mesmo cassado. E foi na minha casa que o dr. Chagas... Eu 
não sei o que está escrito nesse livro, não sei o que as pessoas falam, mas a verdade é essa, as 
duas eleições do dr. Chagas foram feitas na minha casa, e sob orientação do Chagas e do meu 
pai. Inclusive, o dr. Chagas é padrinho de batismo do meu irmão e padrinho de casamento do 
meu pai. 
 
R.S. – Interessante. Essa questão é até familiar mesmo, não é? 
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A.M. – É uma questão bem familiar. Ele era muito amigo do meu pai, o dr. Chagas. E vice-
versa, não é? 
 
R.S. – Então ele está ligado, não é? A atuação do deputado Miécimo da Silva, no caso, é no 
Instituto de Educação, a criação do Sara... 
 
A.M. – A adutora do Guandu. 
 
R.S. – E a Faculdade de Filosofia de Campo Grande? Me conta um pouco a história. 
 
A.M. – A Faculdade de Filosofia de Campo Grande, eu vou te dizer como é que ela surgiu. O 
meu pai era meio futurístico. Para você ter uma idéia, antes de eu contar da Feuc, numa época 
em que ninguém falava nem em ecologia, o meu pai comprava latas de óleo e fazia campanha 
de reflorestamento. Naquela época. Ele já fazia campanha de... Quer dizer, as primeiras 
campanhas de reflorestamento aqui, foi o Miécimo da Silva que fez. A idéia do meu pai era 
trazer uma escola, quer dizer, um Instituto de Educação, igual o que tem na Mariz e Barros... 
 
R.S. – O Carmela Dutra, aquelas escolas que tinham lá para baixo, não é? 
 
A.M. – Isso. A idéia é dele. E conseguiu. E trazer uma faculdade. Então, ele se juntou com 
alguns professores da Uerj, professor Choeri, que hoje é... 
 
R.S. – É o diretor do Pedro II. 
 
A.M. – ...o diretor do Pedro II. Você, indo lá na Feuc, você consegue a lista de todos os 
fundadores. O Chagas é fundador da Feuc. Só que o maestro foi Miécimo da Silva. Então, ele 
queria criar. Então, criou a SUC, Sociedade Universitária Campograndense. E como o Daniel 
era professor... Muita gente diz que o meu tio já foi diretor do Colégio Batista. Isso é um 
engano, ele nunca foi diretor de lá. Ele era professor de lá. 
 
R.S. – Ah, ele era professor. Eu queria saber o seguinte também, se ele foi diretor de alguma 
escola. 
 
A.M. – O Daniel? 
 
R.S. – É. 
 
A.M. – Não, não. 
 
R.S. – Não, o seu pai. 
 
A.M. – Não, o meu pai nunca foi diretor de escola. 
 
R.S. – Nunca foi diretor de escola. 
 
A.M. – Não, não. 
 
R.S. – No Sara, ele foi um dos mentores do [inaudível]. 
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A.M. – Não, ele foi o criador. 
 
R.S. – Foi o criador do Sara. 
 
A.M. – É, o próprio. Tem até um salão lá em homenagem a meu avô, Salão Daniel da Silva, 
no auditório, não é? 
 
R.S. – No auditório. 
 
A.M. – Bom, aí ele criou a SUC, a Sociedade Universitária Campograndense, e conseguiu 
com um diretor do Colégio Batista para funcionar ali. Uma das pessoas que ajudaram também 
foi o professor Deblangi, que era sócio lá da Souza Marques. E a SUC começou a funcionar 
ali. Aí veio a idéia da criação do Sara. Então, o dono do terreno que hoje é o Sara era o 
mesmo dono do terreno onde era a Feuc. 
 
R.S. – Hum, interessante. 
 
A.M. – A princípio, o governo do estado desapropriou as terras – a SUC está funcionando lá 
no Colégio Batista – eles desapropriaram ali onde é a Feuc para construir o Sara. Só que o 
projeto do Sara era tão grandioso que não dava para ser feito ali. 
 
R.S. – Por causa do espaço, não é? Pela questão de fazer a piscina, fazer tudo, não é? 
 
A.M. – Pois é. Aí, essa mesma pessoa – eu posso te dar o nome depois, a minha mãe sabe, eu 
te dou o nome depois por e-mail – era dono do terreno onde é o Sara, e também dono do 
terreno onde hoje é o Bradesco. 
 
R.S. – Nossa! Essa pessoa era o grande proprietário de Campo Grande. 
 
A.M. – É, ele tinha... Aí, o que acontece? Eles desapropriaram o terreno onde é o Bradesco, o 
terreno onde é o Sara e o terreno onde é a Feuc. O terreno onde é o Bradesco tinha um 
barracão de laranja. Eles tiraram as laranjas, e as normalistas começaram ali. Ali que o Sara 
começou a funcionar. 
 
R.S. – Aonde é o Bradesco. 
 
A.M. – E começou a obra aqui. E lá, como sobrou, esse terreno foi doado para a SUC, para a 
Sociedade Universitária Campograndense, e foi construído aquele primeiro prédio, aonde é o 
Cael. 
 
R.S. – Aí, depois fez a faculdade. 
 
A.M. – E o Cael é professor Emanuel Leontsinis, que também era um dos professores que o 
meu pai convidou. Agora, essa turma toda, todos eles foram convidados pelo meu pai. A idéia 
toda de fazer a faculdade era só dele. 
 
R.S. – Ele foi um excelente professor mesmo. É o idealista [inaudível]. 
 
A.M. – Ele idealizou. A idéia dele era criar uma Escola Normal e criar uma faculdade. E 
criou. E criou. Está aí. Eu, inclusive, me formei nela. Você eu não sei, não é? 
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R.S. – É, eu me formei na Moacir. Eu sou cria nova. 
 
A.M. – O Moacir Bastos foi o primeiro diretor da Feuc. 
 
R.S. – É, eu fui da primeira turma de História da Moacir, não é? Eu fui da primeira turma de 
História lá da Moacir. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. 
 
A.M. – Pode fazer. 
 
R.S. – Como era a eleição para a direção e seleção de professores? Era indicação ou 
concurso? Passava pelos políticos locais? 
 
A.M. – O Chagas governava... Isso aí é uma característica do chaguismo que foi inclusive 
combatida por muita gente, mas que todo mundo faz isso. O Nelson Rodrigues dizia que toda 
a unanimidade é burra. Eu de repente estou falando uma burrice, em falar que todo mundo faz 
isso. Mas o Chagas separava os locais, escolhia uma pessoa para liderar e ele indicava todo 
mundo, com a assinatura de todos os políticos locais. Então, as direções de escola, a direção 
de Raja, a direção de Rosária Trota, de Venezuela e tal era indicação política, com a 
assinatura de todos os deputados da região. No caso daqui, no Sertão Carioca, quem 
comandava, cassado ou não, era Miécimo da Silva. Só que, por exemplo, ele ia indicar a Rita 
para diretora do Raja, aí ele pegava a assinatura dos deputados que estavam com mandato. Por 
exemplo, vamos supor, tinha Daniel, meu tio; Alcir Pimenta, deputado federal; o Dílson; o 
Jair Costa; tinha o Itagoré Barreto, que era vereador lá de Santa Cruz; tinha o Pedro Ferreira 
da Silva, que era deputado estadual de Santa Cruz. Enfim, os chaguistas daquela época. Então, 
o meu pai indicava o teu nome, mas pegava a assinatura de todos eles. Aí, se eles tivessem 
alguma coisa contra, trocavam o nome, mas era assim que eram indicados os diretores. 
 
R.S. – Está certo. E tinha concurso? Teve uma época que teve um concurso para diretores, 
mas isso é bem antigo. 
 
A.M. – Olha só, eu não me lembro... 
 
R.S. – Eu acho que é antes do Chagas Freitas. 
 
A.M. – Isso aí eu não sei. Eu sei o seguinte... 
 
R.S. – Porque existe uns professores que eram concursados, não é?  
 
A.M. – Eu sei que antigamente... 
 
R.S. – Aí, depois que começou a construir várias escolas... 
 
A.M. – Não, meu amor, antigamente faltava muito professor e faltava funcionário. 
Antigamente não tinha concurso nem para entrar para a prefeitura e nem para o estado. 
 
R.S. – Não tinha, não é? Era mais na base da indicação mesmo. Você se formava... 
 
A.M. – Não, ninguém queria nem trabalhar. Era difícil você encontrar trabalhador para 
colocar, na época. 
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R.S. – Hum, eu estou entendendo. 
 
A.M. – Não é igual à hoje. Hoje você tem uma explosão demográfica. 
 
R.S. – É, hoje é muito... Quando tem um concurso, é mais de 2 mil, mais de 3 mil. 
 
A.M. – Hoje, tem que ter um concurso. Agora, naquela época era difícil. 
 
R.S. – Era indicação mesmo, não é? 
 
A.M. – Era indicação, até porque sobrava vaga. Então, você não tinha essa necessidade de ter 
um concurso. Porque, vamos supor, você precisa de 300 pedreiros e só tem 50 pedreiros. 
Então, para que concurso? Mas isso não era só aqui, não. 
 
R.S. – Era geral. 
 
A.M. – Era no Brasil todo. 
 
R.S. – Era no Brasil todo. 
 
A.M. – O próprio Juscelino teve dificuldade, um pouco de dificuldade, você vai ver na 
história, de encontrar trabalhador para construir Brasília. Imagina se ele fosse botar um 
concurso público para os trabalhadores em Brasília! Você tinha que sair pelo braço mesmo, 
catando, "vem cá e tal" e contratando. Na época, só era pago por um cara de motoneta. O 
funcionário era pago assim. Tinha o pagador do estado. 
 
R.S. – Interessante. 
 
A.M. – Então, você era professor, dava aula numa escola... Por exemplo, minha mãe dava 
aula em Piabas. Piabas é ali perto de Grumari. Na época, o professor Valdemar, que 
apresentou minha mãe ao meu pai – a minha mãe era normalista... Para você ter uma idéia, 
minha mãe era normalista lá do Instituto da Mariz e Barros, já no segundo ano o estado queria 
contratar os estudantes porque não tinha professor primário. Não tinha. Então, você já saía do 
Instituto de Educação empregado. 
 
R.S. – Interessante, não é? 
 
A.M. – Todo mundo saía empregado, por causa da falta de professor. 
 
R.S. – Uma carência de professor mesmo. 
 
A.M. – Não, e carência de outros profissionais também: médico, engenheiro... Imagina, se 
você for hoje para dentro da Amazônia, lá numa cidadezinha pequenininha que está 
começando, não tem médico, não tem nada. É a mesma coisa, era um sertão. 
 
R.S. – Então, acabavam interferindo mesmo, as famílias locais, nessa questão da seleção de 
direção mesmo. Até mesmo os professores na época acabavam interferindo mesmo. 
 
A.M. – Interferiram. 
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R.S. – Os professores, o professorado, eles eram eleitores importantes para a base política do 
Miécimo em Campo Grande?  
 
A.M. – O meu pai era um político... 
 
R.S. – Ou, então, para o Daniel Silva? Não sei. 
 
A.M. – Veja, bem, era porque o professor... Eu falo isso porque eu também sou professor. 
Você, como professora de História você sabe disso, o professor tem uma tendência 
oposicionista já natural. 
 
R.S. – É verdade, uma rebeldia. 
 
A.M. – Inclusive, atualmente, hoje nós estamos vivendo um quadro meio complicado, hoje, 
porque muitos professores estão meio sem saber o que fazer. Porque a oposição está no poder, 
então, não é oposição, já é situação e a gente não sabe para quem vai ser oposição. Porque 
antes o PFL e o PSDB eram situação. E hoje, o PT, que era oposição, é situação. 
 
R.S. – É verdade. E estão surgindo outros partidos, não é? 
 
A.M. – Eu acho que eles estão desviando um pouquinho para os Estados Unidos. Coitado do 
Estados Unidos! 
 
R.S. – [riso] Está complicado. 
 
A.M. – É, eles estão contra os Estados Unidos. Então, essa tendência do professorado de ser 
oposição, automaticamente, como o meu pai era do MDB, cassado, claro que os professores... 
 
R.S. – É, o pessoal acabava votando, não é? 
 
A.M. – E uma das realidades, que você como profe ssora sabe e eu também, é que o professor 
é um formador de opinião, e é o principal formador de opinião da sociedade. 
 
R.S. – Com certeza, das famílias, dos filhos. 
 
A.M. – É ele que forma a cabeça do cidadão. 
 
R.S. – Com certeza. É verdade. Então, podemos dizer que a base política do Miécimo... 
 
A.M. – Uma das bases políticas. Porque ele era bem popular, não é? 
 
R.S. – Ele era bem popular, não é? 
 
A.M. – Agora, a tendência oposicionista dos professores era votar no MDB. 
 
R.S. – Que era o partido dele no caso. 
 
A.M. – É claro. 
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R.S. – Agora, qual a relação existente entre o Miécimo da Silva e a política local? Ele 
enfrentou oposições na Zona Oeste durante o seu mandato? 
 
A.M. – Enfrentou. Enfrentou várias. Tinha o pessoal da Arena. 
 
R.S. – Aqui na Zona Oeste também. 
 
A.M. – Tinha o pessoal da Arena, que era comandado pelo pessoal do Ari de Almeida Costa. 
 
R.S. – Ari de Almeida Costa, que era oposição. 
 
A.M. – É, e depois, Maurício Caldeira. Só que no fim, olha só... 
 
R.S. – O Maurício Caldeira era da família Caldeira de Alvarenga? 
 
A.M. – Era. 
 
R.S. – Que era oposição. 
 
A.M. – Ele era o maestro da família. Isso, no princípio. Depois o meu pai se aliou a eles. 
 
R.S. – Ah, interessante. 
 
A.M. – No final da vida eles estavam aliados, mas era horrível.  
 
R.S. – Mas no início tinha... 
 
A.M. – Foi uma briga terrível. 
 
R.S. – Era aquela briga de oposição mesmo. 
 
A.M. – A família Caldeira de Alvarenga... 
 
R.S. – Porque eram famílias grandes e importantes. 
 
A.M. – A família Caldeira de Alvarenga era a oposição ao Miécimo da Silva. 
 
R.S. – Ah, interessante. Eu não sabia. 
 
A.M. – Mas depois se aliaram. Quando o meu pai morreu, um dos maiores amigos dele era o 
Maurício Caldeira. 
 
R.S. – Mas eram divergências políticas, não divergências assim... 
 
A.M. – Não, eram divergências em todos os sentidos, até de um jogar pedra no outro. 
 
R.S. – Nossa Senhora! Porque são políticos importantes da região. Eu estou fazendo o 
levantamento, aí aparece a família Alvarenga também, o Pedro, de Santa Cruz... 
 
A.M. – O Pedro Ferreira da Silva. 
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R.S. – O Pedro Ferreira, de Santa Cruz, também. Agora vem a questão do sindicato, eu não 
sei se você vai poder responder. Houve algum confronto entre o Sindicato dos Profissionais 
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o Sepe, a Regional V, com a política da Zona Oeste 
durante o período em que o deputado Miécimo da Silva exerceu a sua influência política aqui 
na região? 
 
A.M. – Nunca. Até porque o Sepe naquela época não estava... Em época da ditadura o Sepe 
estava quietinho, porque senão prendiam todo mundo e cassavam, não é? 
 
R.S. – Ah! É, porque foi na época... Na verdade, talvez o Daniel... Na época do Daniel Silva... 
O Daniel Silva veio depois do Miécimo? 
 
A.M. – Veio depois. Mas também não teve problema com o Daniel e o Sepe, não. 
 
R.S. – Não teve tanto, não é? 
 
A.M. – O Sepe começou a atuar mais... 
 
R.S. – Em 79. 
 
A.M. – Não, ele entrou mesmo violento depois do Brizola.  
 
R.S. – É, depois do Brizola. 
 
A.M. – Depois de 82 que o Sepe começou a atuar com tanta força. 
 
R.S. – Apesar de que teve um momento aí, no governo Chagas Freitas, em 79, que teve uma 
greve... 
 
A.M. – Houve uma greve. 
 
R.S. – O Chagas Freitas foi com mão de ferro ali na... 
 
A.M. – Mas foi em 79. O meu pai morreu em 80. 
 
R.S. – É, então ele já não estava atuando mais. 
 
A.M. – E foi uma coisa em nível estado. Já tinha sido feita a fusão, era o estado todo. Então, 
foi uma coisa maior, não foi especificamente contra o Daniel Silva, contra o Alcir Pimenta. 
 
R.S. – É, foi uma coisa mais abrangente. 
 
A.M. – Foi contra o Chagas Freitas. Foi lá embaixo. Foi no palácio. Foi uma greve geral. Eu 
me lembro da greve. 
 
R.S. – É, porque inclusive as primeiras reuniões eram lá embaixo, eram no Maracanãzinho. 
 
A.M. – É. Então, não era assim, bem específico de Campo Grande 
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R.S. – Não era a nível de Regional. Não, não é? 
 
A.M. – Não, não. É claro que os professores daqui se mobilizaram também, mas como do 
estado todo. 
 
R.S. – Isso é importante. Porque eu nasci em 69, então, eu era garota. [riso] 
 
A.M. – Você nasceu no ano que o meu pai foi cassado. 
 
R.S. – É, eu nasci em 69. Então, agora eu estou tentando fazendo um contexto histórico, um 
levantamento daquela época. Então, para mim fica muito novo também. Fala um pouquinho 
do Daniel Silva, do irmão do Miécimo. 
 
A.M. – Bom, uma vez cassado o meu pai, o Danie l... O Daniel é professor de Geografia, e 
hoje também é advogado. Ele fez Direito depois que aposentou como deputado. Ele perdeu a 
eleição... 
 
R.S. – Ele está vivo ainda, não é? 
 
A.M. – Está vivo e mora em Resende. Ele não mora mais em Campo Grande. 
 
R.S. – O teu tio está com quantos anos? 
 
A.M. – Ih, rapaz, agora você me pegou. Ele é um pouco mais novo que a minha mãe, deve 
estar com 67 ou 66. 
 
R.S. – Fala um pouco da trajetória política dele também. 
 
A.M. – O Daniel é evangélico e cantor evangélico – ele não é pastor, como muita gente fala – 
e começou a carreira como professor de Geografia. 
 
R.S. – De Geografia. 
 
A.M. – Professor de Geografia. E deu aula no Colégio Batista. Casou, a primeira esposa é a 
Lindalci, e vivia do magistério. Ele não queria se envolver na política. Olha só, ele arranjou 
um emprego com meu pai, como assessor do meu pai, meu pai botou ele na Assembléia como 
funcionário. Inclusive, ele se aposentou como funcionário da Assembléia Legislativa, em 
técnico legislativo da Assembléia. O Daniel Silva foi uma opção, porque meu pai tinha sido 
cassado e o Chagas, como ele separava os locais, o líder aqui era o Miécimo da Silva, e o líder 
das legendas, também, do partido do MDB era o Miécimo. Só que o meu pai procurava fazer 
o consenso. E tinha carência de lançar um deputado estadual... federal. 
 
R.S. – Federal. 
 
A.M. – Fechou-se todas as legendas e o meu pai sugeriu o nome do falecido advogado dr. 
Loyola, que é irmão desse dentista [inaudível] da Paixão Juari. O dr. Loyola morava na 
Macedo Coimbra. E o dr. Chagas não aceitou o nome do Loyola e no final colocou o Alcir 
Pimenta. O Alcir Pimenta queria ser candidato a estadual, veio a federal e ganhou. Mas o 
Daniel não saiu candidato porque não quis. Na eleição seguinte, quatro anos depois, faltando 
seis meses para a eleição, lançaram o Daniel. O meu pai forçando, forçando... 
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R.S. – Insistiu 
 
A.M. – Insistindo, o Daniel lançou, e perdeu. Depois o Daniel lançou... Aí, depois, na outra, o 
Daniel foi eleito. Só que ele teve uma boa votação aqui, mas ele era cantor evangélico. Então, 
quando chegou a votação em Campo Grande, ele já estava eleito, porque ele cantava nas 
igrejas do estado todo. 
 
R.S. – Ele é conhecido, não é? 
 
A.M. – Parecido com, hoje, vamos dizer, Matos Nascimento. O Daniel como deputado cantou 
até na Casa Branca para o presidente Carter, na época do presidente Carter. Então, ele teve 
dois mandatos de deputado federal. O último mandato dele terminou em 82, quando ele 
perdeu a eleição, na época do Brizola. Entrou aquela turma do PDT e o Daniel não conseguiu 
se eleger. 
 
R.S. – E o que ele fez pela a Zona Oeste, o seu tio? Aí como deputado federal. 
 
A.M. – O Daniel deu prosseguimento aos projetos do meu pai. Ficava o meu pai trabalhando 
junto com o Daniel. Por exemplo: o Hospital de Geriatria é uma obra de Miécimo conduzida 
por Daniel. 
 
R.S. – É, o Iaserj de Campo Grande. 
 
A.M. – É, o Iaserj, a conclusão da reforma do... 
 
R.S. – Do Guandu? 
 
A.M. – A conclusão da reforma do Sara. Porque o Sara depois foi reformado. Várias obras. O 
Daniel também fez muitas: alguns conjuntos habitacionais, os primeiros. O único que ele não 
participou foi a Vila Kennedy. O resto o Daniel veio criando, com a Cohab na época. 
 
R.S. – Ele era professor também, e, também, certamente ele deveria ter... A base eleitoral dele 
era também os professores? O que você acha? 
 
A.M. – Eu acho que a base eleitoral dele era mais os miecistas e os evangélicos. 
 
R.S. – Aqueles que votavam no Miécimo. 
 
A.M. – Ele era radialista também. Ele tinha programa na Rádio Boas Novas, lançou discos... 
 
R.S. – Era uma rádio da Zona Oeste? 
 
A.M. – Não, a rádio... 
 
R.S. – De forma geral. 
 
A.M. – A rádio evangélica que tem até hoje. Ele tinha o programa Encontro Coral na rádio. 
Enfim, eu acho que a base dele era: irmão de Miécimo da Silva, ele pegava os votos aqui em 
Campo Grande, e também se elegia por conta própria, porque ele tinha o valor dele em nível 
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de um trabalho que ele fazia dentro das igrejas. Eu me lembro que os eleitos da época no 
MDB eram Dazo Coimbra, Daniel Silva... Tinha uma bancada evangélica. E ele sempre se 
elegia ali, na bancada evangélica. 
 
R.S. – Interessante. É uma outra visão, porque a gente não tinha, essa questão da própria... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
R.S. – Artur, você como administrador da Regional de Campo Grande... 
 
A.M. – É, eu sou da XVIII Região Administrativa. 
 
R.S. – Que pega Campo Grande, essa área toda aqui. 
 
A.M. – É, pega Santíssimo, Vasconcelos – eu vou falar os bairros –, Santíssimo, Vasconcelos, 
Campo Grande, Inhoaíba e Cosmos. É a XVIII Região Administrativa. O prédio aqui é a 
Administração Regional, que administra a Região Administrativa. 
 
R.S. – Administra toda essa região aqui. Artur, você como administrador da Regional aqui de 
Campo Grande, qual o setor que mais desenvolveu na Zona Oeste? E, também, como você 
observa o crescimento das escolas, em Campo Grande, a partir de 79 até agora? Porque 
cresceu muito o número de escolas, Brizolões.  
 
A.M. – Olha, eu costumo dizer o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro... Porque eu trabalho 
em nível municipal, não é? Mas é claro que tudo tem o contexto nacional, tem o contexto 
estadual, tem o contexto social, tem os índices e tal. Mas vamos regionalizar para poder ser 
mais específico e falar de Campo Grande. 
 
R.S. – A idéia é partir do micro para depois ir para o macro. 
 
A.M. – É, não adianta a gente falar no macro. A cidade do Rio de Janeiro, assim como as 
capitais do Brasil, do ano de 1980 para cá houve um inchaço. O que acontece? Houve uma 
migração muito grande de pessoas. Isso inclusive gerou um problema social que atinge até a 
questão da violência, da saúde... 
 
R.S. – Isso, na década de... 
 
A.M. – De 80. 
 
R.S. – De 80 mesmo, não é? 
 
A.M. – Nós temos uma geração de pessoas que nasceram em 1980 muito grande que hoje são 
desempregados. E estamos tendo uma geração agora, que está nascendo agora, que eu não sei 
o que vai ser daqui a 20 anos. Se quem tem 20 anos hoje, 26 anos, 25... Isso aí é o pessoal que 
está... É o problema da violência aí. Eu acho que a educação, agora, nas crianças de hoje, vai 
evitar que quando eles tiverem 26 anos... Não é? Então, em Campo Grande, como a cidade do 
Rio de Janeiro cresceu, e não só a cidade do Rio como em todas as capitais do Brasil houve 
esse inchaço, São Paulo, Manaus, Curitiba, aumentou a violência. 
 
R.S. – E as pessoas se dirigiram para a Zona Oeste também, não é? 
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A.M. – Então, a cidade do Rio de Janeiro não tem mais para onde crescer. Então, ela vai 
crescer para onde? Ela vai crescer para cá. 
 
R.S. – Para as periferias, não é? 
 
A.M. – Não, nem para a periferia. Porque se você analisar o mapa da cidade do Rio de 
Janeiro, ela vai crescer para a Ilha do Governador? Não dá. Para Nova Iguaçu não dá porque é 
outro... Lá já está crescendo também, é outra cidade. Caxias e, enfim, a Baixada tem vida 
própria, apesar de ter uma cultura parecida. Então, a cidade do Rio de Janeiro vai crescer para 
cá, para Campo Grande. Para Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Então, eu, como 
administrador, eu entendo o seguinte, que esse crescimento... Eu sempre procurei aqui, como 
administrador, administrar sabendo e entendendo, procurando perceber que você, como gestor 
público, você tem que, primeiro, ter metas bem definidas e saber que Campo Grande tem 
pernas próprias. Na realidade, você não comanda Campo Grande, Campo Grande se comanda. 
Você pode auxiliar. Então, na realidade, o administrador regional, hoje, ele auxilia o bairro a 
crescer, porque você não tem como... É claro, você tem que trabalhar o controle urbano, tem 
que ver a questão do transporte e tal, mas as coisas acontecem de uma forma 
independentemente da tua gerência. Não é você que vai dizer que um empresário vai vir e vai 
investir porque vai crescer. Então, o que eu... 
 
R.S. – Até o próprio processo de ocupação, não é? Você vê aquela região de Nova Sepetiba, 
foi uma ocupação irregular. Depois até houve a organização daquele espaço. 
 
A.M. – A questão da favelização, não só de Campo Grande... Campo Grande em si é um 
bairro com poucas favelas. 
 
R.S. – É, é verdade. 
 
A.M. – Vamos evitar esse termo, comunidades carentes. 
 
R.S. – É, comunidades carentes. 
 
A.M. – Campo Grande com poucas. Até porque não tem aqui, dentro do centro de Campo 
Grande, local para o cara fazer mais. 
 
R.S. – Ocupar mesmo o espaço. 
 
A.M. – É, mas o que acontece? É falta de legalização. Por exemplo, o camarada vem e faz um 
condomínio irregular. Então, ele ali vende 50 casas, 60 casas, mas de forma irregular. E o 
povo, que não sabe direito, compra aquilo ali. Aí, depois o cara vai embora, e aquilo é 
irregular. Por outro lado, a lei, a burocracia não favorece tanto. Quer dizer, não favorecia, 
porque o prefeito Cesar Maia criou o Núcleo de Regularização de Loteamento, justamente 
para evitar a favelização. Porque se você for... Vamos analisar a Rocinha. O que é a Rocinha 
hoje? A Rocinha é uma comunidade carente enorme. É a maior ou uma das maiores. Enfim, é 
um mundo, a Rocinha, não é? Agora, por quê? Mas a Rocinha era um loteamento irregular 
que não conseguiu a regularização na prefeitura. Aí, não conseguiu, ficou na ilegalidade e 
começou a crescer. O que gera a favela é a falta de legalizar. 
 
R.S. – De legalizar. É verdade. 
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A.M. – Porque se você coloca o governo dentro da comunidade... Por isso foi que criado pelo 
prefeito Cesar Maia, o Programa Favela-Bairro. 
 
R.S. – É verdade. E as áreas escolares? Hoje em dia está crescendo muito o número de 
escolas, não é? O Cesar Maia, então, aqui mesmo na Zona Oeste [inaudível] muita escola, 
reformas também. 
 
A.M. – Olha, o prefeito Cesar Maia sempre teve a educação como prioridade zero. 
 
R.S. – É, na Estrada do Monteiro estão reconstruindo as escolas, porque estavam quase 
caindo. 
 
A.M. – Sempre foi prioridade zero, os professores sempre tiveram acesso direto ao prefeito 
Cesar Maia... 
 
R.S. – Está crescendo muito o número de escolas. Isso até por um lado é muito bom para o 
desenvolvimento da Zona Oeste, não é? 
 
A.M. – É. 
 
R.S. – Porque se você for ver, lá em 79 tinham algumas escolas principais, que era o Raja, aí, 
depois, o Sara, o Miécimo. Eram poucas escolas públicas, não é? Hoje tem bastante escola 
pública. Acho que só fica sem estudar quem realmente não quer estudar, não é? 
 
A.M. – Olha, Rita, eu vou dizer uma coisa para você: um dia, eu estava no ônibus indo para a 
escola dar aula, e lendo um jornal eu... Saiu no jornal uma foto de uma morte dentro de uma 
comunidade carente. E aquela foto, eu queria um dia ter acesso àquela foto, porque ela devia 
ser o símbolo do Brasil hoje, do que nós estamos vivendo. Era uma pessoa morta com uma 
placa em cima. Quer dizer, mataram e botaram e uma placa em cima. E estava escrito 
"polícia". Mas eles escreveram polícia tudo com S. Olha o detalhe. Então você vê ali o 
paralelo, a violência e a educação. Olha só, estava assim, [escrevendo] polissia. Eles 
escreveram isso e colocaram em cima do corpo. Quer dizer, será que se ele soubesse escrever 
certo... 
 
R.S. – Ele também ia agir daquela forma, não é? 
 
A.M. – ...será que se a educação... Será que se a escola tivesse formado aquela pessoa que 
matou aquele policial ali, ele teria matado aquele policial? Será que se ele tivesse tido uma 
formação... 
 
R.S. – Teria uma outra visão, teria estudo, um emprego, não é? 
 
A.M. – Por isso que eu achei que aquela foto... Aquela foto me marcou muito. Aquilo ali 
prova que a gente hoje tem que tratar a violência que a gente vive de três formas: curto, médio 
e longo prazo. Curto é prender mesmo. É prender. Cometeu o crime, vai preso. Reagiu, atira, 
não tem jeito. Em médio prazo são esses programas que a prefeitura... É melhorar o espaço 
urbano. Fazer uma melhora no espaço urbano. Por exemplo, se você tem uma praça 
iluminada, além de você ganhar dinheiro... Quando você tem um bom governo você aumenta 
o salário. Porque se o posto de saúde funciona, se a praça está bem iluminada, você diminui a 
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violência, diminui a sensação de violência, e ao mesmo tempo você evita, porque você não 
precisa ir a um shopping gastar 50 reais ou 100 porque você tem uma praça bem iluminada 
para você levar o seu filho. 
 
R.S. – É, isso é verdade. 
 
A.M. – Se o posto de saúde funciona direitinho e o hospital, você não precisa ter plano de 
saúde, economiza, não é? Então, um bom governo aumenta o salário. Às vezes, indiretamente. 
 
R.S. – É interessante isso. 
 
A.M. – Não é verdade? 
 
R.S. – É verdade. Da mesma forma que a melhoria do espaço urbano diminui a sensação de 
violência. E esses programas tipo... Existe uma carência de um programa social voltado para 
esclarecimento do controle da natalidade. Eu já cheguei em comunidade carente que eu 
conversei com uma moça que tinha dez filhos, e eu perguntei: "Você toma pílula?" Ela falou 
assim: "Toda vez que eu e o meu marido vamos fazer sexo eu tomo a pílula." 
 
R.S. – Meu Deus do céu! 
 
A.M. – Quer dizer, ela vai ao posto, consegue a pílula, mas não tem quem chegue lá dentro da 
comunidade e explique a ela como usar a pílula. Olha o detalhe. Então, será que é só fazer 
ligadura de trompa? Sim, tem que fazer as ligaduras, mas tem que ter esclarecimento. Tem 
que ter educação. 
 
R.S. – É a falta de esclarecimento, não é? 
 
A.M. – E essa foto me marcou por isso. 
 
R.S. – Tem tudo a ver a violência e a educação. 
 
A.M. – Aí, a longo prazo: enquanto o Brasil inteiro não entender que tem que investir 
maciçamente na educação... Porque é a única solução, a solução para essa geração que está 
nascendo hoje. Educação, educação, educação, educação. E aí é que entra o papel do 
professor. 
 
R.S. – É, o nosso papel é fundamental, é a formação do cidadão. 
 
A.M. – É uma outra coisa que eu costumo falar muito, porque todo mundo faz reunião, eu falo 
o seguinte: o professor precisa ter uma boa escola para trabalhar, precisa ter condições de 
trabalho e tal, mas não se deve começar a falar sobre educação sem... O primeiro assunto: o 
salário do professor. Salário. O professor se trata com salário, pagando bem. 
 
R.S. – Com certeza. Porque o professor faz mil coisas, ele faz GLP, ele faz dupla, pega 
particular... 
 
A.M. – E isso atrapalha o ensino. 
 
R.S. – O desempenho, não é? Com certeza. 
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A.M. – Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, condição de trabalho. Agora, o primeiro 
ponto é o salário. 
 
R.S. – É, se você ganha bem, você não precisa estar correndo de galho em galho, não é? 
 
A.M. – Porque só quem pode transformar a sociedade brasileira – não é só de Campo Grande 
ou do Rio de Janeiro – é o professor. É o professor que forma a cabeça. É o professor que 
forma o médico, que forma o advogado, que forma o político. 
 
R.S. – Com certeza. É verdade. 
 
A.M. – E que evita que essas crianças que hoje estão nascendo futuramente... É claro que vai 
ter o crime, que vai ter... Sempre vai ter. 
 
R.S. – Mas há redução. 
 
A.M. – O pobre também sempre, mas você vai ter uma diminuição bem... Agora, tem que 
melhorar o salário do professor especial. Enquanto o professor estiver ganhando pouco...  
 
R.S. – É, fica difícil.  
 
A.M. – ...estiver devendo... 
 
R.S. – Tiver que trabalhar em mil lugares, não é? 
 
A.M. – ...vai ficar complicado. E não adianta teorizar. Não adianta "não, porque a nossa 
reunião... a nossa política não passa por isso, não passa por aquilo" e criar mil teorias. 
 
R.S. – Tem que melhorar mesmo. E as condições em sala de aula. 
 
A.M. – Não, chama os professores, aumenta o salário e dá condição de trabalho ao professor e 
o Brasil modifica. Essa fotografia devia ser a fotografia do Brasil de hoje. 
 
R.S. – Valeu. Obrigada, Miécimo. Obrigada, Artur. Está beleza. Eu acho que dá para fazer um 
bom trabalho. 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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1a Entrevista: 31.03.2006 
 
Rita da Silva – ...professor e ex-deputado federal Alcir Pimenta. Alcir Pimenta, poderia fazer 
um breve relato da sua trajetória profissional e política? 
 
Alcir Pimenta – Rita, antes eu gostaria de lhe dizer que fiquei sumamente honrado com o seu 
convite para participar do seu trabalho. Como morador de Campo Grande e lutador por esta 
comunidade, fiquei também feliz em ver que uma pessoa daqui, de origem tão humilde quanto 
a minha, teve forças suficientes, físicas e espirituais, para enfrentar um curso superior e, além 
disso, levar avante um mestrado dessa importância, numa instituição que é modelo para o país 
inteiro, que é a Fundação Getulio Vargas. De modo que, antes de mais nada, eu gostaria de 
falar da minha alegria em participar do seu trabalho, lamentando apenas que talvez não possa 
ser tão útil quanto você está supondo que eu seja. De qualquer modo, é com grande honra que 
eu participo desta entrevista. 
 
R.S. – Eu que lhe agradeço. 
 
A.P. – Bem, Rita, eu comecei a minha vida de professor, no ano de 1951, dando aula aos 
meninos de Guaratiba que não tinham possibilidade de freqüentar a escola do bairro, ou por 
não terem ainda a idade mínima exigida na época ou por estarem muito distante da escola do 
bairro... do local onde moravam. Depois, em 1953, tive o imenso privilégio de ser convidado 
pelo professor Elton Álvares Veloso de Castro Filho... Elton Veloso de Castro, fundador e 
diretor do Colégio Belisário dos Santos, para ser professor nesta casa. E foi exatamente aqui 
que eu passei boa parte da minha vida escolar, porque eu entrei no Colégio Belisário dos 
Santos na chamada quarta série primária da época e fiquei até o final do que hoje se chama de 
ensino médio e que na época era o curso científico. Depois, como professor, eu trabalhei 
cinco anos no Belisário dos Santos. De maneira que, ao todo, eu fiquei quatorze anos dentro 
do Belisário dos Santos. Mais tarde eu fui trabalhar no Curso Cesário de Melo, que era um 
curso de preparação para as Escolas Militares, para o Instituto de Educação, para a Escola 
Carmela Dutra, aquelas escolas que davam formação de professores, para o chamado Curso 
Normal. E foi durante esse período que eu realmente encontrei a melhor oportunidade não só 
para eu servir ao magistério, como professor, mas também para ajudar na direção, porque, 
nessa fase, eu fui coordenador do então chamado Ginásio Cesário de Melo e um pouco mais 
adiante fiz concurso para o magistério supletivo, e fiquei apenas um ano na sala de aula e, 
após isso, fui convidado para ser assessor do recém-criado, em Campo Grande, 10o Distrito de 
Educação Supletiva. 
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R.S. – Isso foi em que ano? 
 
A.P. – Isso foi em 1963. 
 
R.S. – Em 63. 
 
A.P. – É, em 1963, eu fui convidado e comecei realmente a minha atividade aqui como 
assessor do Distrito. Em 1965, com a exoneração do então chefe, que era o professor Amauri 
Antônio de Souza, eu fui nomeado chefe do Ensino Supletivo. E foi exatamente como chefe 
do Ensino Supletivo que eu suponho ter dado a minha maior contribuição à educação, porque 
nesse período eu consegui abrir 25 escolas na região compreendida entre Santíssimo e Santa 
Cruz. Eu dizia até que o meu distrito era o mais abençoado do chamado estado da Guanabara, 
porque ia de Santíssimo a Santa Cruz, não é? Com o trabalho que eu já tinha em Guaratiba, de 
onde sou filho e onde tenho todos os meus familiares; com o que realizei como professor do 
Belisário dos Santos; com o que fiz como professor de curso preparatório e do ginásio, no 
Ginásio Cesário de Melo, e com esse trabalho grandioso no Ensino Supletivo, eu acabei sendo 
envolvido pela política. Fui convidado para ser candidato a deputado estadual na época, e 
naturalmente que aceitei o convite. Aconteceu, porém, que na época os políticos da região 
ficaram preocupados com a minha candidatura porque achavam que, sendo eu candidato, 
dificultaria a eleição deles. Então, o que é que fizeram? Foram ao futuro governador Chagas 
Freitas, que já era candidato a governador mas numa eleição indireta, e disseram a ele que eu 
não tinha nenhum prestígio para me eleger e que a minha candidatura só iria atrapalhar a 
deles, sem que eu me elegesse. Mas isso causou um grande mal-estar na comunidade porque 
todas as pessoas que já estavam preparadas e animadas com a minha candidatura ficaram 
revoltadas com essa atitude. Então, quando esse grupo percebeu que o tiro saiu pela culatra, 
como se diz, que a tentativa de me afastar da competição não foi saudável para eles, alguém 
teve a idéia de me lançar como candidato a deputado federal. Com que finalidade? Primeiro, 
tentar recuperar a imagem que tinham perdido na comunidade, e depois, porque imaginavam 
que certamente eu não seria eleito, porque não tinha nenhuma tradição política nem tinha 
recurso para participar de uma campanha e eles ficariam livres de mim. Acontece, porém, que 
a comunidade tomou como compromisso a minha eleição, justamente para reabilitar aquela 
tentativa que eles tiveram, de me afastar da política. E aconteceu então a coisa mais 
surpreendente possível, que foi, em 1970, eu, um humilde filho de operários, sendo apenas um 
modesto professor aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que na época ainda não era Zona 
Oeste, na época ainda era a chamada Zona Rural do Rio de Janeiro... 
 
R.S. – A Zona Rural do Rio de Janeiro, é verdade. 
 
A.P. – ...fui eleito deputado federal e obtive então a maior votação que alguém já tinha 
conseguido na região em todos os tempos. E essa minha eleição surpreendeu tanto... 
 
R.S. – Foi em 70, não é? 
 
A.P. – Em 70, com o slogan "Em 70, Alcir Pimenta". 
 
R.S. – Deu até rima, não é? 
 
A.P. – É. Essa minha eleição causou tal estranheza que os políticos derrotados alegaram, 
perante o Tribunal Regional Eleitoral, que possivelmente deveria ter havido uma grande 
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fraude, porque, diziam eles, "como é que um cidadão desconhecido e sem recurso se elege 
deputado federal?" 
 
R.S. – O senhor era carismático aqui na região, já tinha... 
 
A.P. – É, eu tinha todo um trabalho, todo um envolvimento... 
 
R.S. – Já tinha todo um trabalho ligado à educação, não é? 
 
A.P. – ...era ligado a muitas instituições. 
 
R.S. – E tem até num momento uma pergunta que eu faço aqui, mas vamos lá mais adiante, 
porque é uma pergunta em que eu pergunto exatamente isso, essa questão aí, a sua base, o seu 
eleitorado. 
 
A.P. – Ah, pois não. Mas então, pediram uma recontagem dos votos ao Tribunal Regional 
Eleitoral, sob essa suspeita de que poderia ter havido uma fraude. Então, o que... Na época, 
aconteceu uma coisa engraçada, porque eu, que não tinha tido nenhuma cobertura da 
imprensa, que ninguém se preocupou comigo porque achava que eu era uma carta fora do 
baralho, tive toda a cobertura. A imprensa toda me procurou para saber: "Então, professor, 
como é que o senhor se elegeu?" Naturalmente, até já havia uma certa maldade nas perguntas, 
não é? "Como é que o senhor conseguiu?" Quer dizer, naturalmente, tentando descobrir onde 
estaria o segredo da minha eleição. Então, eu explicava o meu envolvimento com a 
comunidade: militante no magistério em todos os níveis etc., etc. E o Tribunal ficou tão 
preocupado que designou uma comissão lá com vários juízes para fiscalizar. Em resumo, a 
minha votação, em vez de diminuir, como eles esperavam, aumentou, porque alguns votos 
que tinham sido indevidamente anulados foram revalidados. Então, a minha votação cresceu, 
não é? 
 
R.S. – Isso é importante. 
 
A.P. – É. De maneira que então, a partir daí, eu me vi deputado federal, saindo diretamente da 
sala de aula para Brasília. O que eu fiz? Bom, se eu fui eleito deputado, agora eu tenho que 
mostrar que eu posso ser deputado, e que eu estava com esse imenso fardo na cabeça, de 
corresponder a uma confiança absoluta. Na época, eu tinha assim, 200 votos por urna, ou 180. 
As urnas onde eu tinha menos votos tinham 90, não é? 
 
R.S. – Que bom! Então, o senhor ganhou de unanimidade, não é? 
 
A.P. – Ah, foi uma coisa fantástica. 
 
R.S. – Muito bom. 
 
A.P. – Então, eu, chegando a Brasília, eu tive que demonstrar que eu podia ser um deputado. 
Mas então, vamos à pergunta seguinte. 
 
R.S. – Então, tendo a base política em Campo Grande, elegeu-se, no pleito de novembro de 
1970, deputado federal pelo então estado da Guanabara; em 74, reelegeu-se, pelo estado do 
Rio de Janeiro, como deputado federal. Defensor da causa trabalhista e do magistério público, 
como o senhor vê a atuação do Sepe, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, 
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durante o governo de Chagas Freitas, ou então, de forma geral? Isso, em 79, não é? 
 
A.P. – Antes eu queria fazer uma observação, o seguinte, eu tive três mandatos. Eu fui eleito 
em 70, em 74 e em 78, não é? 
 
R.S. – Em 78 também. 
 
A.P. – É, em 78. Os meus mandatos foram de 1971 a 1983, não é? São três mandatos. Agora, 
acontece o seguinte, com relação... Eu não fui apenas um professor do magistério público, eu 
fui professor do magistério público e do magistério particular. E me honro igualmente dos 
dois, porque tanto num como no outro eu pude dar a minha contribuição e receber grande 
apoio, por ocasião da minha participação política. Mas o que eu acho é que, com relação ao 
Sepe, eu até quero fazer maiores considerações a esse respeito pelo seguinte, justamente 
pressionado por essa carga que me puseram sobre os ombros, de ter sido um deputado que 
teve praticamente a unanimidade da região, eu tinha que ser um deputado correspondente a 
essa expectativa. Então, pensei o seguinte, os políticos a quem eu derrotei não vão me ajudar, 
então, eu terei de me valer do Governo Federal. Teria que demonstrar na Câmara dos 
Deputados a minha condição. E pensei o seguinte, falar, eu sei; escrever, eu sei, isso eles não 
vão me impedir de fazer. Eles podem não me dar ajuda em outra área, mas não vão me 
impedir de falar e de escrever. Então, fui para Brasília e comecei a trabalhar. Agora, com 
relação aqui ao Sepe eu gostaria de dizer o seguinte, eu até tenho uma imensa queixa do Sepe, 
pelo seguinte, porque eu fui, sem dúvida nenhuma, de 1971 a 1983, quer dizer, o período em 
que eu fui deputado, o deputado que mais trabalhou pela educação, não apenas na Guanabara 
e no Rio de Janeiro, eu fui, no Brasil inteiro, eu fui reconhecido como um deputado atuante. 
Eu era conhecido, em Brasília, como o deputado dos professores, dada a minha atuação lá. 
"Chegou o deputado dos professores." Então, o meu primeiro discurso na Câmara foi uma 
análise do panorama da educação nacional. Eu lutei inicialmente pela aposentadoria especial, 
eu fui o primeiro cidadão, a partir de 71, que foi quando eu tomei posse, a falar na 
aposentadoria especial para os professores, freqüentemente estava usando a tribuna para 
reclamar da remuneração do magistério etc., etc. E dizia até na época o seguinte, que o 
professor era uma espécie de vendedor ambulante da educação, correndo de um colégio para o 
outro e, em geral, mal alimentado, sem condições... 
 
R.S. – Por todas essas questões, por excesso de trabalho, não é? 
 
A.P. – Exatamente, sem condições físicas e psicológicas para desenvolver adequadamente o 
seu trabalho. E, além dessa participação, trabalhei para a criação do estágio profissional. Eu 
sou o autor da lei do estágio profissional. Eu fiz várias escolas aqui na região: fiz a Escola 
Miécimo da Silva, que é o Centro Interescolar Miécimo da Silva, a Escola Alcides Carneiro, a 
Escola Jair Tavares, fiz a Escola Presidente Médici, em Bangu. Só que o Sepe, que era ligado 
ao partido oposto ao nosso, não levava isso em conta. E quando eu tentei criar a Ordem dos 
Professores do Brasil, que seria uma entidade nos moldes da Ordem dos Advogados, para... 
 
R.S. – A OAB, não é? 
 
A.P. – Exatamente. Para defender a classe contra o exercício ilegal da profissão. Porque você 
sabe que hoje, até por falta de formação, do tipo de professor, em muitos estados, médicos 
dão aula de Ciências, advogados dão aula de Língua Portuguesa, engenheiros dão aula de 
Matemática, e isso prejudica o campo que deveria ser exclusivo do magistério. 
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R.S. – É verdade. 
 
A.P. – Então, eu tentei criar essa Ordem dos Professores, que foi um projeto que recebeu 
muitas manifestações a favor, inclusive de entidades ligadas à educação etc., etc., mas que não 
agradou ao Sepe. E não agradou por uma única razão, Rita, é que o Sepe ficou achando que a 
criação da Ordem dos Advogados ia obscurecer a atuação do sindicato. O que é uma 
demonstração até de ignorância das atribuições de um e outro. Porque as atribuições do 
sindicato são uma e as da Ordem dos Professores seriam out ras completamente diferentes, não 
é? Mas então eles ficaram... O Sindicato dos Professores, de um modo geral, se mobilizou no 
Brasil inteiro para derrotar. Então, o projeto que foi aprovado na Câmara por unanimidade 
com o apoio do MDB e da Arena, que eram os partidos de então... 
 
R.S. – Eram dois partidos, era a... Na época da ditadura, não é? 
 
A.P. – A Arena e MDB. 
 
R.S. – Arena e MDB. O seu partido era o PMDB. 
 
A.P. – Eu comecei como MDB, que depois se transformou em PMDB. Então, o que 
aconteceu? O projeto foi aprovado com o apoio da liderança da Arena, com vários líderes 
manifestando-se, conforme depois eu vou mostrar a você, mas aí o pessoal do sindicato 
movimentou o Brasil inteiro, mostrando que... Olha, no dia da discussão do projeto, depois de 
aprovado na Câmara, numa comissão do Senado, houve um cidadão que teve a petulância de 
dizer que o autor do projeto não entendia nada de educação porque nem professor era. 
 
R.S. – O que é isso!? E o senhor há um tempão no magistério. 
 
A.P. – Não, e aí eu disse: "Mas isso é uma demonstração de que vocês realmente sabem muito 
pouco do magistério, porque nem sabem que eu sou professor!" Mas aí, em face disso, o 
projeto foi engavetado no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara. Agora, com 
relação à atuação aqui, regionalizada, do sindicato, aconteceu que o sindicato defendia o 
magistério com certo ardor, só que se deixou impregnar muito pelos problemas políticos. 
Então, o sindicato fazia a defesa do magistério mas exagerava muito em relação aos que não 
eram do partido a que pertencia a maioria dos dirigentes. Então, quem fosse de partido 
contrário, como era o meu caso, por mais ardoroso que fosse defensor do magistério... 
 
R.S. – Era sempre o... 
 
A.P. – Marginalizado. Não era levado em conta. 
 
R.S. – Marginalizado, não é? 
 
A.P. – Não, e ainda era intrigado com o magistério, não é? Eles procuravam mostrar que eles 
é que eram os donos da verdade, ninguém mais sabia coisa nenhuma do magistério a não ser 
eles. O que aconteceu? Houve então uma impregnação política, e aí o Sepe passou a funcionar 
muito mais politicamente do que como um órgão de classe, não é? E eu mandava de Brasília, 
todo mês, para as escolas, todos os meus pronunciamentos, os projetos. Tudo o que eu fiz, a 
respeito de magistério, mandei para lá. Mas ninguém nem lia. Eu acho que botavam até fora. 
 
R.S. – O que é isso!? 
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A.P. – Acho que nunca ninguém leu nada. 
 
R.S. – É complicado, não e? 
 
A.P. – De maneira que se criou esse problema, e eu lamento que o Sepe tivesse essa atitude, 
porque... E até, num discurso meu na Câmara, que você depois vai ter ocasião de conhecer, eu 
dizia o seguinte, que eu até admitia que houvesse o surgimento de novas lideranças políticas, 
só não aceitava que pessoas, por interesses eleitorais, quisessem incompatibilizar com o 
magistério uma pessoa que a vida toda passou servindo-o, muito mais até do que aqueles que 
se intitulavam porta-vozes do magistério, muito dos quais, justamente por estarem investidos 
ali em direção ou em atividade do Sepe, nem aula davam, não é? Eles eram mais ali... 
 
R.S. – Era mais aquela coisa do militante. Não era o de base, era o militante de... dessa 
diferenciação. 
 
A.P. – É, os militantes, exatamente. Então, eu me considerava muito mais útil ao magistério 
do que eles. De maneira que... Agora, teve o seu lado bom, não é? Teve. Afora esse exagero 
que realmente cometeram... 
 
R.S. – É mais a questão de reajuste salarial também, não é? 
 
A.P. – Então. Porque o problema do sindicato é esse. Aí é que houve a grande confusão do 
sindicato: o sindicato confundiu a atividade do sindicato com a atividade da Ordem dos 
Professores. O sindicato, como você disse bem, funciona mais na área da reivindicação 
salarial... 
 
R.S. – Da reivindicação salarial. 
 
A.P. – E a Ordem dos Professores seria a análise do exercício do magistério, não é? 
 
R.S. – Como é a OAB, não é? 
 
A.P. – Como é a OAB. 
 
R.S. – Tem o Sindicato dos Advogados e tem a OAB também. 
 
A.P. – Isso, exatamente. Você nunca ouviu dizer que o Sindicato dos Advogados... 
 
R.S. – Interferiu um no outro, não é? 
 
A.P. – Exatamente. 
 
R.S. – É, mas na época o pessoal era muito radical. 
 
A.P. – Muito radical, exatamente. 
 
R.S. – Muito radical. 
 
A.P. – E esse radicalismo acabou sendo prejudicial, não é? 
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R.S. – E poderia ter hoje e funcionar muito bem, até ajudar um pouco o professorado. 
 
A.P. – Exatamente. Não, e inclusive isso foi até... Basta dizer a você o seguinte, que, 
embora... É lógico que o projeto precisava de algum aperfeiçoamento, porque não há nada 
perfeito. Nada sai da origem perfeito, não é? 
 
R.S. – Com certeza. É como o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, não é? 
 
A.P. – E, com a contribuição de professores de cada lugar, poderia ter saído uma instituição 
bem aprimorada. Só que eles não fizeram isso, e fizeram a bobagem de impedir que os 
professores tenham uma entidade de âmbito nacional em sua defesa, não é? 
 
R.S. – É, eu estou entendendo. É interessante, não é? 
 
A.P. – Não, e aconteceu até o seguinte... 
 
R.S. – A proposta seria brilhante, se ela realmente funcionasse direitinho e tudo mais, mas... 
 
A.P. – Muitos desses cidadãos que, tanto no estado do Rio de Janeiro como em outros 
estados, combateram a Ordem dos Professores, depois se candidataram, foram eleitos. O que 
mostrava também que o interesse era mais eleitoral do que de desejo de servir ao magistério. 
 
R.S. – Qual a sua opinião a respeito do grande desenvolvimento das escolas públicas, públicas 
e particulares, em Campo Grande, nesse período de crescimento das escolas? Tinha as 
principais, depois disso teve uma expansão. 
 
A.P. – Não, o seguinte, nós tivemos o privilégio de ter, desde 1965 para cá, mais ou menos, a 
maior rede escolar da América do Sul, não é? Então, a nossa região era bem favorecida nesse 
particular. E aconteceu o seguinte, os colégios particulares se atinham a atender a classe 
economicamente mais favorecida, a classe que dispunha de recursos para pagar, para arcar 
com as despesas de uma escola particular. E a escola pública se limitava a atender as áreas 
mais carentes, as pessoas que não podiam efetivamente pagar uma escola particular, ou até 
algumas famílias que, apesar de terem recursos, preferiam a escola pública porque achavam 
que isso dava ao filho a oportunidade de se entrosar numa outra faixa da comunidade que eles 
não conheciam. Mas nós tivemos esse desenvolvimento e tivemos a sorte de termos aqui 
pessoas que se interessaram e multiplicaram o número de escolas. Por exemplo: o então 
vereador Miécimo da Silva foi um dos que concorreram para isso, criando o atual Instituto de 
Educação Sara Kubitschek, que na época se chamava Escola Normal Sara Kubitschek, criou a 
Faculdade de Filosofia de Campo Grande... 
 
R.S. – A Feuc, não é? 
 
A.P. – É, a Feuc, e participou ainda de outros empreendimentos. Eu, pela minha parte, fiz o 
que pude, de maneira que nós tivemos realmente um bom desenvolvimento nessa área. 
 
R.S. – O senhor já esteve à frente de alguma direção de escola? Fale um pouco dessa sua 
questão política, ligada à própria escola mesmo. 
 
A.P. – Bom, eu, na época em que ainda era professor primário apenas, eu fui diretor da Escola 
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General Moreira Guimarães. Eu fui diretor dessa escola e depois, mais tarde, em 1965, eu fui 
nomeado chefe do 10o Distrito de Educação Supletiva... 
 
R.S. – Em 65, não é? 
 
A.P. – Em 65, não é? Isso, eu fui de 65 a 70, durante cinco anos. E eu peguei um distrito que 
tinha sete escolas e 912 alunos, em 1965, e o deixei com 32 escolas e mais de 9 mil alunos, 
em 1970, que foi quando eu o deixei, não é? De maneira que dei também uma contribuição 
valiosa nessa área. 
 
R.S. – Com certeza. Inclusive, o senhor, segundo outras entrevistas realizadas, o senhor ia na 
casa dos concursados, as professoras concursadas, avisando e... 
 
A.P. – Ah, exatamente. 
 
R.S. – ..."por que você não tomou posse?", não é? 
 
A.P. – Isso, chamando, não é? E estimulei muita gente a prestar o concurso. De vez em 
quando eu encontro aí professores que me dizem: "Ah, graças ao senhor é que eu fui 
professor"... 
 
R.S. – Ou tomou posse. 
 
A.P. – ...ou, "que eu tomei posse." Na verdade, Rita, eu quero lhe confessar uma coisa, 
embora eu tenha tido o privilégio e a honra de ser deputado federal durante doze anos, e tenho 
certeza de que honrei os meus mandatos, do ponto de vista estritamente pessoal, o meu 
coração está na educação. Por isso é que eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho 
educacional, em Brasília, e também por uma outra razão, é que eu acredito que a solução dos 
problemas nacionais começa a partir da solução dos problemas na área educacional. Enquanto 
o... 
 
R.S. – É a base, não é? Até a diminuição da violência: se você está na escola, você está 
estudando, você não fica na rua. 
 
A.P. – Exatamente. Enquanto o professor for tão mal remunerado, enquanto não houver 
escolas suficientes para todos os brasileiros, qualquer que seja a sua condição social, enquanto 
um brasileiro quiser fazer um curso superior ou um mestrado ou um doutorado e não puder 
fazê-los por falta de condições financeiras, nós não temos solução. A problemática nacional 
está intimamente ligada à problemática educacional. Por isso é que eu me dediquei à educação 
de corpo e alma, por ser professor, por ter esse amor pela causa, e também por entender dessa 
maneira. Tanto que algumas até não entendiam muito, "você já está lá em Brasília mas só fala 
na educação". Eu cuidei de outras coisas, cuidei da área de saúde, mas prioritariamente era a 
educação. 
 
R.S. – Era a educação, não é? Na época, como era a eleição para a direção e seleção de 
professores? Era indicação? 
 
A.P. – De professores? 
 
R.S. – É, tem a questão aqui, eleição para a direção e também seleção dos professores, se 



 263 

tinha concurso ou passava pelos políticos locais. 
 
A.P. – Bom, houve uma época, antes de mim... 
 
R.S. – É, antes de 70. 
 
A.P. – É, exatamente. Antes de mim, havia nomeações por indicações políticas. Os 
professores eram contratados ou nomeados – naquela época nem havia contrato, era 
nomeação... 
 
R.S. – Era nomeação, até porque tinham poucos professores, não é? E a busca... 
 
A.P. – É, exato, havia necessidade de contratação. Agora, a partir do governo Carlos 
Lacerda... 
 
R.S. – Isso foi em mil... 
 
A.P. – Em 1961. [A partir do governo Carlos Lacerda] é que se iniciaram os concursos para 
diretor de escola. 
 
R.S. – É, inclusive eu trabalhei, na época como estagiária, eu trabalhei num colégio em que o 
diretor fazia questão: "Eu fui um dos últimos diretores concursados." 
 
A.P. – É, exatamente. 
 
R.S. – Era o professor Alfredo Pires Flores. 
 
A.P. – Ah! Ele foi meu aluno. 
 
R.S. – Ele falava que foi um dos últimos diretores concursados. 
 
A.P. – É, Alfredo Pires Flores. 
 
R.S. – Ele faleceu, e tem uma escola em homenagem a ele. Eu trabalho numa escola aqui... 
 
A.P. – Lá no Monteiro. 
 
R.S. – No Monteiro. 
 
A.P. – Você trabalha lá? 
 
R.S. – Eu trabalho na Alfredo Flores. 
 
A.P. – Ah, muito bem. Era meu amigo. Nós trabalhamos juntos. Ele foi professor do 
Supletivo na ocasião em que eu era chefe do Supletivo. 
 
R.S. – Ele falava que ele foi um dos últimos diretores de escola concursados.  
 
A.P. – É, exatamente. 
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R.S. – E depois passou a ser eleição ou alguma coisa assim. 
 
A.P. – É, depois... E começaram também as indicações políticas para a direção da escola. 
Mais tarde é que houve esse aprimoramento para a eleição, que eu considerei o melhor 
critério. 
 
R.S. – É o melhor caminho, a comunidade, não é? 
 
A.P. – É, e eu queria dizer a você o seguinte, eu sempre fui contrário a que os políticos 
indicassem os seus protegidos para cargos públicos sem levar em conta a qualificação do 
indicado. Não é porque um cidadão era meu eleitor que eu achava que ele podia ser diretor de 
escola, se ele não tivesse competência, não é? 
 
R.S. – Com certeza. 
 
A.P. – Não é porque um médico foi o meu cabo eleitoral que eu achava que ele podia ser o 
diretor do Hospital Rocha Faria ou de qualquer outra unidade de saúde. De maneira que eu 
acho que... Até admito que um político faça uma indicação, mas desde que concilie a 
condição técnica do indicado com a condição de cabo eleitoral. Indicar um cidadão só porque 
ajudou na campanha é um critério contrário ao povo, porque o cidadão não vai saber exercer, 
e acaba sendo até prejudicial ao político, não ? 
 
R.S. – Exatamente. E como isso era feito na época? Por exemplo, na época ainda da 
nomeação, a indicação mesmo, como é que era feito? 
 
A.P. – Não, o professor, por exemplo, que fosse ligado a um político, o político achava que 
aquele professor era importante para a campanha dele, levava ao governador o nome daquele 
político [professor] para ser nomeado. 
 
R.S. – Ah, interessante. 
 
A.P. – A indicação era feita por essa forma, não é? Aliás, você sabe que, durante os meus 
doze anos de mandato, eu nunca indiquei... nunca exonerei ninguém de qualquer função para 
nomear um candidato meu. Nomeei algumas pessoas em vagas decorrentes de exoneração. O 
sujeito foi exonerado lá por qualquer outro motivo, por... por qualquer que fosse o motivo, 
então, o governador: "Você não quer nomear aqui um diretor?" Aí eu nomeava. Eu nomeei, 
aqui em Campo Grande, o diretor do DEC na época, mas também indiquei um professor 
altamente qualificado, que você conheceu, o professor Gilberto Melo da Silva, professor de... 
 

[FINAL DA FITA 1-A] 
 
R.S. – Quando houve a profissionalização dos professores na Zona Oeste, o senhor e o 
deputado Miécimo da Silva tiveram alguma participação nessa questão da formação mesmo 
do profissional de educação aqui da Zona Oeste? 
 
A.P. – Bom, aqui o deputado, o então vereador Miécimo da Silva, teve importância, conforme 
eu citei, porque foi ele que fundou... 
 
R.S. – Foi o que construiu a escola, o Sara. 
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A.P. – ...construiu a Escola Normal Sara Kubitschek, não é? Ele teve essa participação. E a 
minha participação se deu depois, porque ele foi afastado da política em 1968, se não me 
engano, e eu então fiz o Centro Interescolar Miécimo da Silva, que, até por indicação do 
governador Chagas Freitas, teve o nome dele; fiz a escola Alcides Carneiro... 
 
R.S. – É público ou particular, o Alcides Carneiro? 
 
A.P. – É pública. 
 
R.S. – Pública também. 
 
A.P. – Foram escolas construídas pelo Governo Federal: a Escola Jair Tavares e a escola 
Presidente Médici, em Bangu. Essas escolas todas foram construídas pelo Governo Federal, 
porque eu era deputado federal, não é? Então, houve essa duplicidade de participação. 
 
R.S. – Agora vem outra questão, os professores eram eleitores importantes? A base política 
sua era o professorado? 
 
A.P. – Olha aqui, Rita, toda a minha vida foi dedicada ao magistério, não é? O meu pai, na 
época em que eu era chefe do Distrito, dizia: "O Alcir não ganha para trabalhar, paga para 
trabalhar." Porque eu me dedicava de corpo e alma, a maior parte do tempo possível e vivia 
promovendo atividades. Como chefe do Supletivo, eu vivia promovendo atividades sociais, 
recreativas. Eu fiz bailes para o ensino supletivo com orquestra, fiz excursões a Teresópolis – 
levava três ônibus com alunos do supletivo – lá organizei time de futebol, time de futebol de 
salão, fomos campeões do estado da Guanabara em futebol de campo, futebol de salão etc., 
etc. E, além do mais, um outro aspecto, muito dos professores que atuaram comigo no 
supletivo e em outras áreas tinham sido meus alunos. Então, havia uma afinidade muito 
grande, uma afinidade profissional e uma afinidade assim, de amizade, não é? Não era só a 
afinidade profissional, havia... 
 
R.S. – É, e a questão do dia-a-dia também. 
 
A.P. – Então, quando surgiu a minha candidatura, foram, na verdade, os professores e os 
alunos que a sustentaram. Eles foram decisivos nisso, porque os professores diziam: "Nós não 
podemos deixar de votar no professor Alcir, que fez isso, fez aquilo." Até, uma ocasião um 
aluno me disse: "A minha avó está com 80 anos mas disse 'eu vou votar porque eu tenho de 
votar nesse seu professor'". 
 
R.S. – Que bom. É interessante. Então, até que a pergunta foi certinha, não é? 
 
A.P. – Foi muito oportuna. 
 
R.S. – Foi muito oportuna. E qual a relação existente entre o Alcir Pimenta, a política local 
aqui de Campo Grande... Você enfrentou oposição na Zona Oeste durante o seu mandato? 
Tinha partidos de oposição? Tinha famílias de oposição? 
 
A.P. – Não, não, aqui é o seguinte, como eu já falei, o meu ingresso na política causou 
preocupação aos meus adversários, não é? 
 
R.S. – Eram da Arena, os seus adversários? 
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A.P. – Não, não, infelizmente, dentro do próprio MDB, não é? Até que a Arena me tratava 
assim, com... Naturalmente que tinham as precauções naturais, mas me tratava de uma forma 
respeitosa. Mas os meus concorrentes de partido é que temiam a minha entrada. Eles achavam 
que o meu ingresso iria impedir que eles entrassem. Tanto que eu fui hostilizado, porque eu 
era candidato a deputado estadual e vetaram o meu nome, impedindo que eu fosse candidato, 
porque acharam que eu não devia ser deputado. Mas aí deram esse azar, porque eu fui eleito 
deputado federal. E essa atitude deles na verdade foi prejudicial a eles próprios, porque a 
comunidade se revoltou contra aquela atitude. 
 
R.S. – Aquela atitude dentro do próprio partido, não é? 
 
A.P. – Dentro do próprio partido. 
 
R.S. – É interessante. Eu pensava que existia um partido de oposição. 
 
A.P. – Não, era Arena e MDB, só que da parte da Arena eu tive... É lógico que a Arena era 
oposição, mas me trataram da forma respeitável. Nós tivemos... Eu tinha até um bom 
relacionamento. Só que no MDB me hostilizaram, por medo. Eu até me senti valorizado. Eu 
digo: "Se eles estão com tanto medo assim, eu devo ser um..." 
 
R.S. – É, mostra que o senhor tem um poder. 
 
A.P. – É, é, exatamente. E, durante o meu primeiro mandato, aconteceu o seguinte, como eu 
derrotei todos os políticos antigos daqui numa cajadada só, a minha eleição botou todo mundo 
por terra, aí eu fui para Brasília sozinho com Deus, como dizia a vovó. Porque ninguém... O 
governador não me dava absolutamente nada porque ficou aborrecido porque eu os derrotei, 
os colegas daqui da área, derrotados, estavam rezando e pedindo a todos os santos para que eu 
fracassasse lá. Então, o que é que eu fiz? Eu me voltei para Brasília e digo: "Eu agora vou 
mostrar que eu tenho condições." Aí, fiz bom relacionamento com o ministro Jarbas 
Passarinho, e aí saíram as escolas de que eu falei; fiz bom relacionamento com o ministro 
Mário Andreazza, e aí reformei as estações de Campo Grande e Santa Cruz, consegui 
construir agências de Correio em Campo Grande e Santa Cruz. Enfim, aquilo que me era 
negado na área do estado da Guanabara eu conseguia em Brasília. Consegui a repetidora de 
televisão aqui de Campo Grande, o que é um grande feito. Eu levei seis anos lutando por isso, 
porque os meus próprios colegas, não todos, procuraram atrapalhar e impediram até que a 
repetidora saísse. Enfim, eu tinha essa oposição, infelizmente, dentro da própria casa. 
 
R.S. – Bem, agora, então, o senhor já praticamente respondeu a quase todas as perguntas, só 
falta uma, que está ligada também ao sindicato que é: com relação às greves do magistério 
durante o governo Chagas Freitas e também após o seu governo, como o senhor analisa os 
confrontos entre o governo e o Sindicato dos Profissionais de Educação no Estado do Rio de 
Janeiro? 
 
R.S. – Como eu já disse, Rita, infelizmente, esse confronto se deu muito mais na área política 
do que na própria questão sindical. Porque muitos sindicalistas se prevaleciam da condição de 
professor para exagerar, para exacerbar o lado político, não é? Então, todo mundo que não era 
do partido a que pertenciam os seus sindicalistas... 
 
R.S. – Era oposição. 
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A.P. – ...era considerado oposição e inútil ao magistério. Quando, na verdade, não era isso, 
conforme eu lhe disse. Alguns militantes do magistério que não eram ligados ao sindicato 
prestavam muito mais serviço à classe do que o... Muitos se fizeram valer da classe para tirar 
proveitos eleitorais. Eu vou lhe mostrar depois alguns discursos meus que eu fiz em Brasília 
em que eu mostro isso, que eu admitia que eles quisessem defender o magistério, mas não 
querer expurgar quem já vinha no magistério há vinte anos, achando que eles é que eram os 
salvadores da classe, não é? 
 
R.S. – É interessante, é uma outra visão, assim, muito boa. Eu gostei muito da entrevista. Eu 
acho que basicamente o senhor conseguiu responder todas as minhas perguntas. 
 
A.P. – Que bom, Rita. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, também estou à 
disposição. 
 
R.S. – Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E hoje, como o senhor vê Campo Grande, como a 
questão espacial mesmo. Naquela época, à formação, era tudo muito restrito, em 79, em 70. A 
própria organização do espaço mesmo de Campo Grande. E hoje, Campo Grande, pode-se 
considerar como um grande centro comercial, não é só mais como espaço dormitório mas 
como espaço de comércio, de criação de escola. Como o senhor vê isso hoje? 
 
A.P. – Rita, a nossa comunidade é privilegiada, primeiro, geograficamente. A conformação 
geográfica de Campo Grande é muito bonita, a da nossa região, a da Zona Oeste, não é? Isso é 
o grande mérito. E depois, também, Campo Grande foi, no passado, uma comunidade 
beneficiada pelos extensos laranjais que se desenvolveram aqui. Esses laranjais eram tão 
importantes que houve uma prosperidade grande na região, como resultado da extração da 
laranja. Não sei se você sabe que a laranja de Campo Grande e daqui de Nova Iguaçu chegou 
a ser exportada para a Inglaterra e outros lugares, para a Argentina. Agora, depois, com a 
extinção... 
 
R.S. – Dos laranjais e os loteamentos. 
 
A.P. – Exato, surgiram os loteamentos. E, na verdade, se por um lado os loteamentos 
estimularam o aumento populacional, trouxeram outros problemas, não é? Primeiro, com os 
loteadores desonestos, que lotearam áreas que não podiam ser loteadas ou venderam o que 
não lhes pertenciam. Então, várias pessoas, coitadas, compraram os seus lotes, pagaram a 
duras penas e depois não conseguiram legalizar a sua propriedade porque essa propriedade 
não constava nem do registro lá da então chamada prefeitura, não é? 
 
R.S. – Interessante. 
 
A.P. – E o que aconteceu então? Esses loteamentos foram... Não foram crescendo, na verdade, 
eles foram inchando... 
 
R.S. – Inchando, não é? 
 
A.P. – ...desordenadamente. E essa inchação não se deu só com os loteamentos. E Campo 
Grande – e a Zona Oeste de modo geral – inchou. E hoje está difícil controlá- la por essa 
inchação, não é? Não houve um planejamento. Você quer ver um exemplo? O governo 
Chagas Freitas instalou aqui a Zona Industrial de Santa Cruz. Começou no governo Lacerda... 
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R.S. – Em Seropédica. 
 
A.P. – É, exatamente. 
 
R.S. – É o Codin. 
 
A.P. – É, começou no governo Lacerda e depois se prolongou pelo governo Chagas Freitas. 
Só que não houve uma preparação para essa instalação do Pólo Industrial. O que é que deveria 
ter havido? Uma preparação da comunidade em relação à estrutura. Como é que você vai 
instalar um pólo industrial sem ter água suficiente, sem ter energia suficiente, sem ter escolas 
técnicas, não é? Na época, até a denominação ainda era essa, depois vieram as 
profissionalizantes. No fundo é mais ou menos a mesma coisa. Então, não houve essa 
preparação, e o que aconteceu? A indústria, recém-instalada na época na nossa região, tinha 
que importar mão-de-obra de outras regiões. Vinham pessoas até de Niterói, do Méier, da 
Tijuca para trabalhar na Zona Industrial de Campo Grande e Santa Cruz porque aqui não 
havia mão-de-obra especializada porque não houve essa preocupação. E isso, além das 
dificuldades que ofereciam aos próprios operários, ainda causou problemas na avenida Brasil. 
Porque as empresas eram obrigadas a colocar transporte, ônibus para buscar e... 
 
R.S. – E levar o pessoal.  
 
A.P. – ...e levar o pessoal, sobrecarregando o trânsito na avenida Brasil, tornando a mão-de-
obra mais cara, porque esse transporte é dispendioso. Enfim, não havia assistência médica, 
não havia... E muitos desses operários, vindos de outras áreas, quiseram depois se instalar 
aqui, se mudar para cá. Mas aí a comunidade não tinha uma estrutura suficiente. Então, a falta 
de planejamento – aquela mania do brasileiro, da improvisação – foi que gerou os problemas 
que a comunidade hoje tem. Hoje vai ser muito difícil consertar isso porque a coisa já se 
enraizou de tal maneira que é difícil. Depois que uma comunidade se instala... 
 
R.S. – E cresceu muito, não é? 
 
A.P. – É... 
 
R.S. – E aí é que veio a necessidade mesmo de, no caso, de novas escolas, de criação de 
escolas. 
 
A.P. – Escolas, postos médicos... 
 
R.S. – Postos médicos, com a formação do Hospital Rocha Faria, não é? 
 
A.P. – Exatamente. 
 
R.S. – Vão surgir às necessidades locais mesmo, não é? 
 
A.P. – Exatamente, era preciso dar condição ao morador para ter aqui mesmo toda a 
assistência, em todos os sentidos, para que ele, sendo operário, pudesse desenvolver a 
contento o seu trabalho. 
 
R.S. – E hoje Campo Grande é um grande espaço comercial, podemos dizer. 
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A.P. – Então, cresceu muito, não é? 
 
R.S. – Cresceu muito: tem a própria escola, tem o seu próprio comércio, bancos também, não 
é? 
 
A.P. – É, sob esse aspecto, cresceu muito. Mas esse próprio crescimento, se por um lado é 
animador, por outro nos deixa entristecidos porque não houve um desenvolvimento planejado, 
não é? Ele foi crescendo. 
 
R.S. – E vide os bairros populares que nós temos, os loteamentos... 
 
A.P. – Então, existem aqui casas comerciais indevidamente colocadas em determinadas áreas, 
casas comerciais colocadas em bairros residenciais, empresas que funcionam em área 
residencial e outras... 
 
R.S. – Foi mal organizado, não é? Mal organizado o espaço. 
 
A.P. – Mal organizado. E agora, na verdade, eu não vejo como tirar. 
 
R.S. – Como acertar. É como a Baixada. Outro dia eu estive em Nova Iguaçu, nossa, que 
transtorno que é aquela região da Baixada, Nova Iguaçu também, as ruas apertadas, estreitas. 
É complicado mesmo. 
 
A.P. – Sabe o que acontece, Rita, o político precisa perder essa mania de querer fazer média 
com o povo. O político não tem que fazer média, ele tem que trabalhar, fazer o seu papel e, se 
ele desenvolver bem o seu trabalho, ele não precisa nem fazer grande promoção porque o 
próprio eleitor vai reconhecer a qualidade do seu trabalho. 
 
R.S. – Com certeza. É verdade. 
 
A.P. – Então, por exemplo, você vê o seguinte, o que aconteceu aqui? Um cidadão comprava 
um lote a duras penas, pagava aquele lote durante cinco anos, prestações mensais. Depois do 
pagamento, ia tentar legalizar a sua propriedade e não conseguia porque o terreno não era 
legalizado, o loteamento não era legalizado, não é? Depois ele ia lutar pela luz, pela água, 
pelo posto médico. E levou dez, quinze anos por isso, conseguiu. Agora, o que acontece hoje? 
Com esses problemas sociais que existem, há a invasão de uma área qualquer, um terreno. 
Então, o político, ambicioso apenas no voto, na semana seguinte vai lá, bota água, bota luz, 
bota posto médico, não é? 
 
R.S. – É, exatamente. Tem exemplos clássicos aqui na nossa Zona Oeste. 
 
A.P. – Então, o invasor se sente altamente valorizado. E essas invasões... 
 
R.S. – Casas populares. 
 
A.P. – Casas populares. E essas invasões não se dão só da parte de pessoas realmente 
necessitadas, há muita gente que tem a profissão de invasor: ele invade um terreno aqui, 
reserva para si cinco, dez lotes, vende, depois vai invadir em outra área. Eu conheci aqui 
pessoas que vieram até de outros estados, não é? Um dia, uma senhora me falou, lá no 
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Correia, ali na estrada do Mato Alto: "Ah, não, eu sou de Espírito Santo, mas eu ouvi falar 
que aqui é muito fácil conseguir terras e eu vim para cá." 
 
R.S. – Na busca do Eldorado, não é? 
 
A.P. – É, na busca do Eldorado. Exatamente. De maneira que o político devia ser mais 
compenetrado, não pensar que o voto é o principal. O voto é uma decorrência natural do seu 
trabalho, não é? 
 
R.S. – É verdade.  
 
A.P. – Então, aconteceu o seguinte, o eleitor ficou querendo se prevalecer do político para 
conseguir determinada coisa e o político querendo se prevalecer do eleitor apenas para se 
eleger. É lógico que o político precisa do eleitor e o eleitor precisa... Mas precisa haver um 
relacionamento mais qualificado, não é? 
 
R.S. – Com certeza. 
 
A.P. – E hoje isso realmente não acontece, infelizmente. 
 
R.S. – É, é interessante. Eu gostei muito da sua contribuição. E hoje, o senhor está 
aposentado, está afastado da política? 
 
A.P. – Minha filha, olha aqui, eu sou uma pessoa que não pára. Eu acho que a aposentadoria 
que realmente vale é aquela que Deus determina: "Chegou a sua hora para a aposentadoria." 
 
R.S. – Sei. O senhor está muito ativo, tem uma quantidade de livros já publicados, não é? É 
interessante. 
 
A.P. – Então, eu vivo fazendo palestras, vivo fazendo revisões de livros, vivo escrevendo 
artigos para jornais, vivo produzindo livros. 
 
R.S. – Que bom. Então, a minha atividade... É porque eu acho que eu fui tão generosamente 
agraciado por essa comunidade, desde menino sempre a comunidade me acolheu em tudo, não 
é? Um cidadão que nasceu lá no Carapiá, no Mato Alto, um lugar modestíssimo, papai, 
modesto operário, minha mãe também é uma pessoa sem nenhum vislumbre de cultura, 
chegar a ser professor conceituado em Campo Grande, chefiar um Distrito Educacional, ser 
professor respeitável e chegar a deputado federal e ter três mandatos, atuar entre os grandes 
brasileiros, como Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Jarbas Passarinho e outros, e isso foi 
um privilégio tão grande que eu considero... 
 
R.S. – Um privilégio muito grande para a nossa Zona Oeste também, não é? 
 
A.P. – Não, para mim, pessoalmente. 
 
R.S. – Porque hoje em dia quase você não vê mais a participação de políticos de Campo 
Grande no nosso governo mesmo. Praticamente não tem. 
 
A.P. – É verdade. Então, o que aconteceu? A maneira que eu tenho de retribuir ao povo esse 
carinho todo que sempre teve comigo é procurar continuar servindo à comunidade. Eu me 



 271 

considero um servidor da comunidade. Eu acho que é um dever de brasileiro e de pessoa 
nascida na região de dar uma contribuição, de ajudar. Por exemplo, eu falei no início aqui da 
entrevista, eu fiquei imensamente feliz quando você me convidou para participar do seu 
trabalho. 
 
R.S. – Que bom. Eu agradeço. 
 
A.P. – ...primeiro, pela oportunidade de servir, e depois, por ver que uma pessoa também de 
origem humilde... 
 
R.S. – Da região, não é? 
 
A.P. – Da região. 
 
R.S. – Sendo dos colégios aqui de Campo Grande também. 
 
A.P. – Exatamente. Inclusive, o seu como o meu exemplo vão servir futuramente a outros 
brasileiros: "Olha, a Rita conseguiu. A Rita concluiu o seu mestrado. O professor Alcir foi 
deputado federal, e outras coisas, ele escreveu vários livros." 
 
R.S. – É importante. Foi muito bom mesmo [ter] a sua contribuição. Eu adorei. 
 
A.P. – Rita, São Bernardo dizia que os exemplos educam mais que as palavras, não é? Então, 
se você deixa um bom exemplo, praticamente não precisa dizer muita coisa, não é? 
 
R.S. – Com certeza. 
 
A.P. – De maneira que eu estou muito feliz. 
 
R.S. – Eu estou feliz também. E agradeço. Eu posso publicar o seu depoimento na minha tese 
também? Não é? 
 
A.P. – Ah, sem dúvida. Eu [inaudível]. 
 
R.S. – Sem dúvida. Agradeço muito mesmo a contribuição do senhor. 
 
A.P. – Muito bem. E eu quero também... Porque depois eu vou lhe passar... 
 
R.S. – "Tá."Eu posso desligar aqui, para a gente concluir a nossa fala? 
 
A.P. – Pode, para dar um... 
 
R.S. – Ok. Eu agradeço muita a contribuição do senhor. 
 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 
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Rita da Silva – O seu nome completo, padre? 
 
Argeimiro Panero – Argeimeiro Llamas Panero  
 
Rita da Silva - Local e data do seu nascimento? 
 
Argeimiro Panero – Nasci na Espanha, em 19 de fevereiro de 1939, tenho 66 anos. 
 
Rita da Silva – Por que o senhor cedeu o espaço da Igreja Nossa Senhora do Desterro, em 
Campo Grande,  para as reuniões do SEPE? 
 
Argeimiro Panero -  O grupo precisava de um espaço para se organizar e não tinha. Nós 
tínhamos o Centro de Catequese Comunitária  que tinha o apoio de alguns auxiliares, como 
dona Sonia. E cedemos um dos espaços da Igreja para as reuniões do SEPE. 
 
Rita da Silva – Por quanto tempo sala foi cedida? 
 
Argeimiro Panero – foi cedido durante dois meses. 
 
Na época como o senhor via a atuação do SEPE? 
 
Argeimiro Paneiro – Minha filha faz tanto tempo, eu não me lembro bem, quem tinha um 
contato mais direto com  o SEPE era minha auxiliar, a dona Sonia César.  
 
Rita da Silva – Na  época (+ 1979) qual era a tendência da Igreja  Nossa Senhora do Desterro? 
(Teologia da libertação, Franciscana ou Carismática). 
 
Argeimiro Panero – Tendência de ação, esperança na sociedade, acolher os necessitados, os 
grupos sociais e até mesmo os exilados políticos. No Brasil e em toda a América Latina  a 
Teologia da libertação que se fundamentava a luz do Vaticano. Depois na América Latina  
houve uma evolução ou uma involução para Igreja Carismática 
 
Rita da Silva – Muito obrigada, por suas informações. 
 
Argeimiro Panero – De nada, minha filha, Deus te abençoe. 
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Rita da Silva – Obrigada, senhor padre. 

 
[FIM DE DEPOIMENTO] 

 
   
 
 




