
A GREVE E A TAREFA DOS ESTUDANTES DE CONSTRUIR
A LUTA AUTÔNOMA E PELA BASE!! 

Não é novidade que a Educação pública está sucateada. Falta de
professores e materiais escolares, merenda racionada, porteiros demitidos,
salas lotadas que não tem ar-condicionado,  banheiros quebrados e etc.
Além disso, trabalhadores da Educação não recebem reajuste há 2 anos,
sem contar os vários anos sem aumento salarial.  E o governo estadual
ainda atrasa e parcela os pagamentos.

A lógica empresarial também está presente na Educação Pública,
contribuindo para o aprofundamento da precarização; empresas privadas
montam projetos em parceria com o Estado e administram o que é público
em benefício próprio, para obter lucros, sem compromisso nenhum com a Educação.

Seguindo esta mesma lógica, está em curso uma política chamada “Plano de Metas”, que atribui à
Educação  a  condição  de  “mercadoria”,  onde  o  que  importa  são  os  “números”  (que  mascaram  a
realidade). Um dos pilares dessa política é o SAERJ, que retira a autonomia pedagógica, ou seja, impede
o professor de adaptar os conteúdos à realidade e às necessidades dos alunos, das comunidades e da
classe trabalhadora. 

Também, o SAERJ “ranqueia” as escolas, definindo de forma desigual e injusta a quantidade de
recursos destinados. O conteúdo exigido na prova, muitas vezes, nada tem a ver com o que é discutido
em sala de aula e não possibilita uma avaliação “global” dos conhecimentos  do aluno. O estado gasta
cerca de 120 milhões de reais por ano para aplicar esta avaliação… 

Eis  a chegada de um momento novo!  Construir  greve geral  da  educação pública  do Rio  de
Janeiro, tomando praças, ruas e fazendo de nossas escolas um lugar de luta! Inspirados em nossos
companheiros de São Paulo e Goiás, façamos desta greve um espaço de organização radicalizada pela
base, de baixo para cima, sem arrego para com as direções estudantis pelegas e traidoras! 

TEM DINHEIRO PRO SAERJ E NÃO TEM PRA MERENDA?!?

 Diante disto, é urgente lutar e organizar os filhos da classe trabalhadora. Mas organizar não é
sinônimo de tutelar, controlar.  As entidades que dizem representar os estudantes, que chamamos de
burocracias estudantis  (UBES, AERJ,  AMES,  UNE e etc),  impõem suas decisões aos estudantes.  É
preciso estar atento e não permitir que as burocracias estudantis tomem os rumos da luta para si, de
acordo com os interesses eleitoreiros. 

Por exemplo, a UJS, que controla grande parte da burocracia estudantil, é a juventude de um
partido chamado PCdoB. Este partido, há poucos dias, confirmou publicamente seu apoio ao governo
estadual (PMDB). O mesmo governo que sucateia a Educação! Como, então, pretendem lutar ao lado
dos estudantes enquanto apoiam quem os prejudica?

Ao  mesmo  tempo  que  dizem  lutar  ao  lado  dos  estudantes,  representantes  de  burocracias
estudantis do RJ se reuniram com a Secretaria de Educação estadual (SEDUC) recentemente. Nesta
reunião, foi discutido e negociado como serão criados e como funcionarão os grêmios estudantis. Será
que um grêmio estudantil fundado e controlado pelas burocracias estudantis e submetido aos limites da
SEDUC é, verdadeiramente, um instrumento de luta dos estudantes? 

NÃO!!! É urgente organizar os estudantes de forma autônoma e democrática! Que cada escola
seja  parte  da  luta,  que  cada  estudante  seja  escutado!  Não  deixaremos  nosso  futuro  nas  mãos  de

traidores!  Devemos,  então,  nos  organizar  a  partir  de  Comitês  de  Mobilização  Escolar,
construídos pela base.
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Para que nenhuma escola fique isolada.  Para que haja verdadeira unidade entre os estudantes é
uma atribuição fundamental do Comitês de Mobilização Escolar fazer a articulação com outros comitês e
escolas. Também é fundamental para conversar com os trabalhadores da Educação que também estão
em luta. 

A melhor forma de garantir a união, é construir um espaço (fórum)permanente para que todos os 
comitês se reúnam. Este Fórum de comitês garantirá a representatividade de todas as escolas. Será ele 
que decidirá sobre as estratégias comuns de luta, calendário gerais de atos (manifestações, piquetes e 
etc) e sistematizar quais são as reivindicações e bandeiras de luta dos estudantes da rede estadual. Sem
isto, ficaremos reféns dos burocratas ou desorganizados e fracos!

1) O primeiro e mais importante passo é organizar uma assembleia com o maior número possível
de estudantes da escola. A organização deve começar na própria escola, realizando assembleias
dos  estudantes,  dentro  ou  fora  da  escola.  Ela  deve  ser  realizada  com  tranquilidade  e  disciplina,
garantindo que todos se escutem e que nenhum fale na vez do outro. É importante registrar o que foi
debatido e o que foi decidido, indicando um aluno para ser o relator da assembleia.

2) Para que serve a assembleia? Estas assembleias servem para os estudantes discutirem o cotidiano 
escolar, a qualidade da Educação, a situação do lugar que estudam e o que mais for necessário. Nas 
assembleias, deve-se discutir as estratégias de luta e como organizá-la.

3) Como organizar os estudantes a partir da assembleia? Comissões executivas podem ser criadas, 
de acordo com as necessidades que surgirem. Por exemplo:

a) Comissão  de Comunicação: criar página nas redes sociais dos estudantes da escola para
divulgar as ações e decisões coletivas; produção de panfletos, memes, vídeos, músicas e etc.
Esta comissão também serve para garantir o diálogo com outras escolas e outras categorias de
trabalhadores em luta;

b) Comissão Financeira: arrecadar recursos para confecção de cartazes, faixas, fotocópia e o
que for preciso. A comissão deverá pensar em formas de arrecadação, como rifas, pedido de
doações, venda de lanches e etc.

c) Comissão Operativa: garantir local para realização de assembleias e reuniões, comprar
material para manifestações (cartolina, tinta, tecido para faixas e etc)

4)  Como organizar  um Comitê  de  Mobilização Escolar   pela  base  na  sua  escola?  É em uma
assembleia que o Comitê de Mobilização Escolar  deve ser  criado,  a partir  da eleição de delegados
(representantes).  Usualmente,  são  eleitos  três  titulares  e  um suplente.  O  comitê terá  a  função  de
executar e coordenar as tarefas decididas nas assembleias estudantis. E, principalmente, somente o
comitê tem legitimidade para falar em nome dos estudantes da escola. Atenção!: um membro do comitê
não  representa  suas  vontades  individuais,  mas  deve  expressar  os  interesses  coletivos  que  foram
discutidos  em  assembleia.  Esta  é  uma  modalidade  de  democracia  de  bases,  de  auto-organização
estudantil; prática oposta à tutela que a burocracia quer impor aos alunos.

5) E o Fórum de Comitês de Mobilização Escolar? O fórum é um espaço político onde os comitês se 
reúnem para trocar informações sobre o andamento das lutas, para a criação de estratégias unificadas, 
calendário de manifestações e tratar sobre a articulação com outros setores da classe trabalhadora.

6) O Fórum é a instância deliberativa soberana dos estudantes da rede estadual do RJ, construído
de baixo para cima, a partir das bases, democraticamente. É neste que os anseios e demandas de 
casa escola estarão representados. Por isso, as decisões do Fórum são legítimas e verdadeiramente 
representativas. 

Abaixo a UNE governista, oficial pelega e reformista!
Ir ao combate sem temer, ousar lutar, ousar vencer!

A luta é o que muda, o resto só ilude!


