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 G
EP  O  Grupo de Educação Popular (GEP) é um movimento social criado por militantes formados no 

movimento sem-teto e no movimento de favelas. Atua hoje no Morro da Providência (pré-vestibular 
comunitário Machado de Assis e Alfabetização), na UERJ e em diversas escolas da rede pública do estado 
do Rio de Janeiro. Defendemos uma educação popular construída pelo povo e que esteja a serviço 
do povo. Para tanto, precisamos estar nas favelas e periferias e precisamos aproximar as escolas da 
comunidade escolar, criando instrumentos de poder (comitês) para mães, pais, responsáveis, estudantes, 
profissionais da educação e população do entorno escolar debaterem e tomarem esta própria escola. 
 Para a luta sindical, defendemos um sindicalismo revolucionário, desatrelado do Estado e que 
possa ser um instrumento de luta combativa contra o Estado e os patrões. Esse sindicalismo deve ser 
radicalmente democrático, com o poder de fato da base, com uma estrutura de democracia direta e 
popular, sem burocracias, como nas mais fortes experiências de luta da classe operária. Outro eixo 
fundamental do GEP é o tema das opressões. Acreditamos que para construir uma sociedade igualitária 
precisamos enfrentar o machismo, o sexismo, o racismo e a homofobia, que dividem a classe trabalhadora.

Educação Libertária, Educação Popular: 
para além dos muros da escola

 Educação popular, para nós, é uma 
educação que reconta a nossa história, que 
se opõe a escola burguesa e sua forma, seu 
modo de conceber a educação, seu espaço 
disciplinar, seus conteúdos, seus métodos de 
ensino e os fins de sua atividade pedagógica. 
É uma experiência de educação que a partir 
de uma pedagogia da autonomia valoriza a 
criação, a livre-iniciativa, os saberes criados 
no cotidiano e que estão fora da academia, a 
troca e a cooperação, a crítica e a liberdade. 
Uma educação cujo foco não se centra 
nem na figura dx professorx, nem na dx 
estudante, mas na relação entre as pessoas, 
na coletividade, naquilo que é comum. Um 
modo de aprender e ensinar onde a liberdade 
individual só pode se realizar e se ampliar 
com a liberdade dx outrx e de todxs, por 
isso a importância que atribui as realizações 
coletivas e a luta pela emancipação do povo.
 Educação popular, assim, não é 
necessariamente uma educação fora do 
Estado, já que dentro das escolas públicas, 
onde estuda a maior parte dxs trabalhadorxs 
e de seus/suas filhxs, também podem ser 
criadas linhas de resistência. A educação 
popular é uma educação contra o Estado, 
entendendo este como uma máquina que 
articula as hegemonias políticas para que 
estas conservem-se como opressoras.

 É uma educação contra o racismo, o machismo, 
a homofobia, o preconceito e a exploração de classe, 
a discriminação religiosa; educação contra a escola 
burguesa, contra os seus dispositivos disciplinares e 
de controle, e contra a exploração dos profissionais 
da educação. Uma educação da negação do 
que há, mas também uma educação afirmativa, 
propositiva, pela coletivização dos espaços, pela 
horizontalidade em todos os processos deliberativos, 
pela autonomia, pela liberdade individual que se 
submete à liberdade coletiva, por uma pedagogia 
voltada para um “cuidado de si”, para uma relação 
livre consigo e com  x outrx. Uma educação que 
busca construir o poder popular em oposição ao 
capitalismo, pois é nele e por ele que estas violências 
existem. Acreditamos que a educação só é popular 
e libertária se ela cria e busca a libertação, se ela 
é contra o capitalismo e toda forma de opressão 
e acredita que as transformações nascem das 
mãos do povo, de sua luta e experiência coletiva.



Poder da base
 Junho inaugurou um momento histórico 
da mobilização popular no Brasil. A juventude 
combativa que tomou as ruas e venceu, enfrentou 
a repressão, nos fez lembrar duas necessidades 
que a esquerda reformista insiste em ocultar:

todas as revoluções se baseiam 
no ataque aos centros de poder 

e a autodefesa é um instrumento 
legítimo da classe trabalhadora. 

 
 Infelizmente, o “outubro da educação” 
não terminou com uma vitória da categoria em 
virtude da conciliação de classe, deflagrada pela 
direção do Sepe, que ao assinar um “acordo de 
rendição” em Brasília traiu a base, não estando 
a altura da mesma. Não arredamos o pé, nos 
mantemos firmes em nossa posição crítica a 
essa direção que não pode mais nos representar.
 

 Quando falamos em poder de base, não 
estamos falando simplesmente em termos 
de uma retórica vazia proferida por um grupo 
político. Estamos nos referindo às experiências 
históricas de poder da classe trabalhadora: 
a Comuna de Paris, os sovietes na 
Revolução Russa, os conselhos da Fábrica 
durante a Guerra Civil Espanhola, as ligas 
operárias de bairro da greve de 1917 em 
São Paulo, @s Zapatistas no México, as 
Assembleias Populares de Oaxaca.  

Esses modelos se opõe frontalmente a 
democracia burguesa, estando o poder de 
fato localizado na base, com assembleias 
radicalmente democráticas, com os delegados 
eleitos com mandatos imperativos e revogáveis. 

É a democracia operária, 
direta e popular.

 Já a democracia burguesa é 
representativa, no qual se elege alguém para 
“representá-lo como bem entender”, em 
mandatos com prazos fixos e mecanismos 
que dificultam sua revogação caso seja assim 
decidido pela base que os elegeu. Assim, nesse 
modelo os “representantes” estão totalmente 
afastados do povo, sem nenhum instrumento 
de controle popular e se tornam instrumentos 
de negociatas e joguetes políticos do poder 
econômico. 

 Infelizmente, a estrutura 
de eleições de nosso sindicato 
é ainda muito parecida com a 
democracia burguesa, criando 
uma burocracia sindical, 
afastada dos interesses e do 
dia a dia da categoria. 
 

 
 Avaliamos que essa direção precisa 
ser deposta, pois se posicionou contrária as 
decisões da categoria diversas vezes. Uma 
direção que não encaminha as decisões tiradas 
em assembleia não pode nos representar, pois 
coloca seus interesses e sua leitura política acima 
da base. Essa postura desmobiliza boa parte da 
categoria, que se sente traída a todo momento 
e vê que todo seu esforço em participar das 
assembleias, ir nos atos e se envolver na luta é 
boicotado sistematicamente pela direção. Essa 
direção toma o Sepe para ela e afasta a base da 
luta. Essa direção sim destrói o SEPE combativo, 
construído pela base. 

 Quando falamos em 
destituição da atual direção, 
“não estamos inventando 
a roda”, mas sim agindo de 
acordo com os princípios da 
democracia operária, que 
defende que os mandatos 
devem ser revogáveis  a 
qualquer momento pela classe. 

Se queremos construir o Sepe, 
não podemos aceitar essa 

direção!



Propostas:       Não defendemos somente a destituição desta direção, defendemos para além disso. 

Queremos uma radicalização de fato da democracia. 
Queremos destruir a burocracia, não o Sepe. 

          Queremos adequar nosso sindicato a democracia operária, queremos colocá-lo 
 em sintonia com os movimentos sociais radicalmente horizontais que vem das ruas 
  desde junho.
     Queremos, a exemplo da greve dos garis, construir lutas que 
     possam efetivamente nos levar a vitória sem as amarras 
      do reformismo e da burocracia. 

 Em confluência com a forma de se articular e deliberar 
questões, sobre os mais diversos assuntos, dos atuais movimentos 
sociais, percebemos que construir o “poder do povo, para fazer um 
mundo novo” requer não somente gritos, mas práticas coerentes 
com o nosso gritar e, acima de tudo, práticas corajosas, uma 
vez que rompem com um modo de operar a dinâmica politica já 
habitual, corriqueira, representativa, mas que não se constituirá 
jamais enquanto única. 

 Construir o “poder do povo” a partir do setor da educação 
requer atuação cotidiana, comprometida, em cada instância do 
colégio e em cada fórum da categoria. Requer o empoderamento 
de si e dx outrx, sem que haja dominações, mas companheirismo 
e luta.

 Como estrutura para nosso sindicato propomos 
o fim das eleições para direção geral  e a criação dos 
comitês escolares que reuniriam professorxs, mães, pais, 
responsáveis, estudantes e funcionárixs. 
 

 
 O representante teria que estar levando as 
questões discutidas em sua unidade escolar, caso 
contrário, xs membrxs de sua unidade teriam autonomia 
para retirá-lx e eleger umx novx representante. 
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 Esses comitês fariam assembleias periódicas, nas quais debateriam seus problemas, 
construiriam propostas de luta e escolheriam umx representante para a reunião regional. 
 
 Essxs representantes de escolas se reuniriam então em suas regiões, levando as 
propostas tiradas na base.  Nessa reunião, alguns representantes seriam escolhidxs para 
encaminhar as propostas aprovadas para a reunião geral. A grande diferença é que cada 
umx dessxs representantes não teria um cargo estável de dois anos. As unidades escolares 
teriam autonomia para eleger ou destituir seus representantes em assembleia quando 
quisessem.

 Dessa forma, a categoria se organiza de 
baixo para cima, garantindo que todxs xs seus 
membrxs tenham participação ativa e possam 
decidir sobre os seus próprios rumos. Isto pode 
parecer, para muitos, algo distante da nossa 
atual prática, ou quase que utópico, mas a cada 
dia essa proposta se torna mais necessária,  mais 
concreta, real, cotidiana e imperativa. 
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Pautas de luta para as Redes Municipais e 
Estadual:
- Gestão escolar coletiva (comunidade escolar);
- Autonomia pedagógica integral para a comunidade escolar;
- Formação de Comitês escolares (composto por funcionários, professores, estudantes 
e pais);
- Abaixo ao sistema meritocrático no espaço escolar e a política de metas dos 
governos Cabral e Paes;
- Fim imediato do Plano de Metas;
- Contra as “otimizações” de turmas e fechamentos de escolas ;
- Atendimento imediato de toda a demanda, com o fim dos sorteios e garantia de 
vagas a todas as crianças;
- Fim da terceirização seguida da efetivação tanto dos funcionários terceirizados 
como dos contratados;
- Concursos para atender as demandas de profissionais das redes de ensino ;
- Criação de escolas e creches, com espaços para aula adequadamente equipados e 
climatizados;
- Diminuição do número de alunxs nas salas;
- Todos os espaços de educação infantil com mais de um/a educador/a; 
- Merenda de qualidade;
- Abaixo as intervenções de empresas privadas, como a rede globo e o instituto 
Roberto Marinho, na educação que deve permanecer pública e laica;
- Fim do sexto ano experimental;
- Um plano de cargos e salários que inclua todxs xs profissionais das redes de ensino, 
com equiparação salarial entre os profissionais;
- Equiparação salarial do corpo escolar, pois somos contra a meritocracia, já que 
entendemos que todas e todos os profissionais da educação são educadores;
- Todas as creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIS) de tempo integral;
- Qualquer disciplina com no mínimo 2 tempos de aula;
- Pelo menos 1/3 da carga horária para planejamento (considerando a hora-aula);
- Fim das avaliações externas, pois estas significam o descumprimento de pontos 
importantes das Leis de Diretrizes e Bases, uma vez que impossibilitam que 
professores e professoras desenvolvam atividades e avaliações que considerem as 
características individuais de cada aluno, bem como aspectos regionais e tradições 
culturais dos arredores das escolas;
- Formação de grêmios estudantis;
- Uma matrícula, uma escola.

Propostas:      Temos visto a implementação de uma política educacional que privilegia o setor privado (através da 
transferência de recursos públicos), precariza ainda mais a educação pública e desenvolve um projeto 
educacional ainda mais voltado para a formação de futuros trabalhadores e trabalhadoras alinhados à ordem 
hegemônica. Há um grande esforço do governo em apresentar publicamente transformações na rede de   
           ensino, há investimentos sendo feitos (sempre  para o setor privado), há um projeto pedagógico sendo
                      implementado massivamente nas escolas.  que transformações buscam prioritariamente a                               
      construção de uma educação cada vez mais afinada com o setor privado. Os investimentos 
   não priorizam a formação integral dxs estudantes e a melhora das condições de
    trabalho na escola, mas buscam alargar os espaços onde o setor privado possa se 
     estabelecer. 
       Nos opondo a este modelo, propomos como luta dxs 
        profissionais da educação os seguintes pontos:

Pautas de luta no sindicato:
- Construção de congressos anuais ou bienais dos profissionais da educação das redes municipais e 
estadual, para discutir e construir um projeto contra-hegemônico de educação;
- Produção de um “Calendário das Opressões” a ser trabalhado nas escolas, buscando a formação 
de sujeitos críticas e politizadas,
- Desenvolvimento de materiais e apoio a construção dos Grêmios estudantis
- Construção da campanha: “Sem educação de qualidade, sem salário digno, 
sem condições de trabalho: SEM VOTO!”;
- Instituir no estatuto a formação de um comando de greve para a atuação 
nesta forma de intervenção da luta dxs trabalhadorxs;
- Criação de um fundo de greve que vise a transmissão de receita para xs 
trabalhadorxs, em caso de cortes salariais em função do movimento, 
independentemente do já previsto em estatuto, fundo de reserva;
- Contratadxs e terceirizadxs também devem ser reconhecidos enquanto profissionais da educação, 
contemplados pelas lutas e reivindicações de nosso sindicato;
- Atuação sindical que estimule a participação e o engajamento das comunidades no cotidiano 
escolar, bem como na luta dxs profissionais da educação;
- Unificação das lutas e dos fóruns de discussão das redes municipal e estadual de ensino;
- Destituição imediata da atual direção geral do SEPE (pois não se mostrou responsável com as 
demandas e deliberações da categoria tiradas em assembleias).



Ousar Lutar, ousar vencer!

Rio de Janeiro Sensacional
 Vivemos mais uma das crises cíclicas do capitalismo e, mais um vez, o capital tem tentado reorganizar 
as suas formas de exploração, buscando, é claro, manter a sua hegemonia. Por outro lado, xs trabalhadorxs 
se organizam com todos seus métodos históricos de luta: ocupações, greves, sabotagens, levantes armados, 
mas também buscam novas ferramentas e formas de atuação. 
 A descrença no Estado e nos políticos profissionais fica cada vez mais evidente, muitos e muitas 
não querem mais esperar pelos que se dizem representantes do “povo”e preferem organizar-se de forma 
direta com xs trabalhadorxs, agindo sem esperar os velhos partidos burocratizados da esquerda tradicional. 
Eleitoreiros e oportunistas tentam capitalizar e cooptar a revolta popular. 
 No Brasil, 2013 foi um ano em que vivemos muitos anos. Que entrará para a história como marco 
de resistência e levante popular, ano do limite, da gota d’água representada por um aumento de passagem. 
Certamente o empoderamento popular trouxe os explorados e excluídos para as ruas; colocou, diante da 
polícia, com pedras, aqueles que sofrem violência do Estado durante gerações; introduziu guerreirxs na luta, 
lotou fóruns, inaugurou assembleias populares, estimulou ocupações de terra e prédios. 
 Houve uma retomada de participação política pela população, aprendemos a resistir diretamente à 
ação do Estado, desenvolvemos táticas de auto-defesa. Nós aprendemos a não temer e a resistir à polícia; 
aprendemos à golpear também. Neste ano, vinte centavos valeram bilhões, simbólicos em perdas, aos que 
exploram e dominam em nossa sociedade. Abalamos os limites do possível e do real. 
 Balançamos o status quo, desafiamos os poderes instituídos e seus símbolos, mostramos uma nova 
imagem de Brasil, totalmente oposta ao tipo ideal pacífico e dominado construído pelas classes dominantes 
e pelo Estado. 
 Uma subjetividade rebelde, inconformada, insubmissa se 
forma, se difunde, e cada vez mais parece ser impossível aceitar, 
permitir. 
 No ano que “não vai ter copa”, precisaremos de muita organização, solidariedade e compromisso. A 
repressão está cada vez mais forte e uma série de leis já foram votadas para tornar cada manifestante umx 
criminosx. 
 Com as manifestações de outubro, especialmente neste estado e município, invocamos a pauta por 
uma educação popular, de qualidade, que garanta autonomia e democracia para os espaços escolares. E 
percebemos, finalmente, o nosso papel enquanto educadorxs, na construção de todo este contexto
histórico, bem como a importância do diálogo com as vozes organizadas dos movimentos 
sociais. Neste sentido, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE)
desempenha um papel fundamental no cenário de lutas, pelo potencial de organização
e mobilização popular. Resistir, internamente, se torna, 
portanto, um imperativo para todxs aqueles que 
almejam a garantia das demandas destxs 
profissionais, em sua base, e para todxs aquelxs
que acreditam na construção deste 
processo mais amplo, de 
transformação social. 


