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 A ideia desta cartilha surgiu em um encontro do 
Coletivo de Juventude do CPERS e foi reforçada pela 
importância de fortalecer a relação entre o Sindicato e o 
Movimento Estudantil. A defesa da Escola Pública, 
Gratuita e de Qualidade é uma bandeira que unifica 
professores, funcionários, estudantes e toda a 
comunidade escolar.

 O conteúdo da cartilha foi discutido em uma 
reunião do CPERS com grêmios e entidades estudantis 
ainda no ano de 2018, onde os temas foram sendo 
levantados pelos estudantes, que se comprometeram 
com a redação. Como resultado, espera-se que esta 
publicação seja atrativa e estimule a discussão e a 
organização estudantil.

 Vivemos um período de cortes de recursos para 
a educação e ataques à democracia e a autonomia 
pedagógica das escolas e dos educadores. Acreditamos 
que o fortalecimento da participação dos estudantes, 
além de fazer valer a Lei de Gestão Democrática, 
contribui para um ambiente mais rico e democrático em 
nossas escolas.

 Que cada vez mais os estudantes possam 
contar com o CPERS como um parceiro, que respeita a 
autonomia e a organização estudantil e, mais do que 
isso, a promove.

Texto: Direção Central do CPERS

APRESENTAÇÃO
4



 O Grêmio Estudantil é uma das primeiras oportunidades que os jovens têm 
de participar e entender a sociedade. Com o Grêmio, nós alunos temos voz na 
administração da escola, apresentando nossas ideias e opiniões sobre o espaço 
que estamos todos os dias. Este é o meio mais eficiente de participarmos 
democraticamente das escolhas feitas no 
ambiente escolar e de mostrar aos 
professores e à direção que os 
estudantes estão organizados e 
sabem o que querem. 
 E, com os tempos 
difíceis que enfrentamos no 
Brasil, com cortes e ataques 
constantes à educação, 
através do grêmio podemos 
ir para a rua para manifestar 
e lutar por nossos direitos. 
 Para além de cuidar 
de atividades recreativas e 
culturais, uma gestão de 
Grêmio Estudantil deve levar à 
frente as lutas dos estudantes 
pela melhoria do ensino, por um 
tratamento mais digno, por mais 
democracia dentro e fora da escola.
 O Grêmio Estudantil pode contribuir muito na vida social de um jovem. É o 
que nos dá coragem de enfrentar os desafios e lutar por uma educação de 
qualidade para os que virão.

Texto: Gerusa Pena, vice-presidente Sul da União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES)

COM A PALAVRA, 
OS(AS) ESTUDANTES!
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Escola sem democracia não dá! Por isso, acreditamos que o Grêmio estudantil é o 
melhor caminho para avançar nesse desafio. O grêmio representa os estudantes 
em decisões, reivindica melhorias na escola, aumenta a cooperação entre 
estudantes, professores, trabalhadores e direção, além de incentivar arte, cultura 
e esporte na escola. 

 O Grêmio Estudantil é uma 
entidade construída por estudantes 
e que contribui para apontar e 
superar problemas do cotidiano da 
vida estudantil. A entidade tem a 
capacidade e a tarefa de propor, 
formular e elaborar debates que 
visam construções e disputas de 
projetos, entre eles: a concepção de 
educação, de escola e de sociedade. 
Através das atividades propostas 
pelo Grêmio Estudantil, a entidade 
também contribui com a 
construção da identidade pessoal e 
coletiva da categoria estudantil. 

Texto: Júlia Serpa - Coordenadora 
Geral do Grêmio Estudantil do 
Instituto Estadual de Educação 
Olavo Bilac - Santa Maria/RS

O QUE É UM GRÊMIO 
ESTUDANTIL? 

PARA QUE SERVE?

IMPORTÂNCIA DOS GRÊMIOS 
PARA CONSTRUIR IDENTIDADE 
E PERTENCIMENTO DAS(OS) 
ESTUDANTES COM A ESCOLA
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LEI DO GRÊMIO 
LIVRE ESTUDANTIL
O direito de se organizar em grêmios foi uma conquista da 
juventude e assegurado por Lei em toda instituição de ensino 
fundamental, médio e técnico do Brasil.

A Lei do Grêmio Livre, de autoria do deputado federal Aldo 
Arantes, foi sancionada no dia 5 de novembro de 1985. Ela garante 
a livre organização dos estudantes secundaristas.

A lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985 dispõe sobre a 
organização de entidades estudantis representativas dos 
estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências.

Art. 1º – Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º 
graus fica assegurada a organização de Grêmios Estudantis 
como entidades autônomas representativas dos interesses dos 
estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, 
culturais, cívicas, desportivas e sociais.

§ 1º – (Vetado.)

§ 2º – A organização, o funcionamento e as atividades dos 
Grêmios serão estabelecidas nos seus Estatutos, aprovados em 
Assembleia Geral do corpo discente de cada estabelecimento de 
ensino, convocada para este fim.

§ 3º – A aprovação dos Estatutos e a escolha dos dirigentes e dos 
representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto 
direto e secreto de cada estudante, observando-se, no que 
couber, as normas da legislação eleitoral.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 4 
de novembro de 1985.
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OS ESTUDANTES E A 
GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Uma conquista da luta dos estudantes e do CPERS Sindicato, a Lei Estadual nº 
10.576/95, a Lei de Gestão Democrática, garante aos estudantes a participação 
efetiva na gestão escolar e uma série de direitos:

• Podem votar para a Equipe Diretiva da Escola, nos termos do Art. 21° da LGD 
(alunos regularmente matriculados na escola, a partir da 4ª série, ou maiores de 
12 anos);

• Podem votar, concorrer, integrar e presidir o Conselho Escolar (maiores de 18), 
nos termos do Art. 47º e 48º da Lei da Gestão Democrática;

• Elegem representantes para comissões eleitorais nos processos de escolha de 
Direções e Conselho Escolar através de assembleias de seus segmentos;

• Podem participar e deliberar, sobre temas de interesse da escola, pela 
assembleia geral da comunidade escolar;

• Podem se organizar através de grêmios estudantis por escola e em demais 
entidades do Movimento Estudantil. 
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 Na reunião no CPERS Sindicato em que se iniciou a elaboração desta 
cartilha, um estudante secundarista pediu a palavra e num tom desconfiado 
emendou, mais ou menos assim: 

“é muito bom o CPERS estar querendo ajudar a organizar grêmios nas 
escolas, porque muitas vezes a direção e os professores é que não deixam a 
gente se reunir, passar nas salas e organizar o grêmio”

 E temos que dar razão ao estudante. Apesar da Lei do Grêmio Livre e da 
Lei de Gestão Democrática que garantem a organização autônoma dos 
estudantes, ainda vigoram concepções de escola e de educação bastante 
limitadas, que não compreendem os sujeitos envolvidos na ideia de Comunidade 
Escolar e da Educação como algo para além das quatro paredes da sala de aula.
 Como professor de Sociologia, posso dissertar um ano todo sobre 
democracia, cidadania, autonomia e protagonismo em aula, mas o risco é grande 
do aprendizado ser bem menor do que daqueles e daquelas que experimentarem.  
É vasta a literatura, por exemplo, sobre 
os aprendizados da experiência das 
ocupações das escolas pelos 
estudantes no país em 2016. 
 Nós do CPERS Sindicato, que 
lutamos pela Lei de Gestão 
Democrática, acreditamos que ela 
não se efetiva sem a participação 
dos(as) estudantes e sempre 
contamos com eles(as) para 
defender a Escola Pública de 
qualidade.

Texto: Daniel Fortuna Damiani - 
Professor de Sociologia e membro 
da Direção Central do CPERS

PORQUE OS(AS) EDUCADORES(AS) 
DEVEM APOIAR A ORGANIZAÇÃO 
DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS
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 Foi pelo desejo de participação dos(as) estudantes do Instituto Estadual de 
Educação Olavo Bilac, de Santa Maria, e a partir de várias dúvidas levantadas por 
eles(as) através do grêmio da escola, que surgiu o projeto Fala Juventude.
Momento de discussão e protagonismo no Bilac, o projeto busca debater as 
inquietações e os anseios que permeiam a vida dos jovens da escola, ainda mais 
considerando o contexto de mudanças pelo qual vem passando o sistema educacional 
diretamente relacionado a estes estudantes. 
 Em 2019 o evento chega a sua 5ª edição com palestras realizadas no ambiente 
escolar que debatem temas como: entrada na universidade, cotas e ações afirmativas, 
transporte público, grêmio estudantil, mercado de trabalho, gênero e feminismo e 
participação política. 

PORQUE OS EDUCADORES(AS) 
DEVEM APOIAR A ORGANIZAÇÃO 
DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS

EXEMPLOS DE AÇÕES 
DE GRÊMIOS ESTUDANTIS

Ação: Fala Juventude
Escola: Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac | Santa Maria
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 Desde 2018 é realizado na Escola Bruno Agnes, de Santa Cruz do Sul, o 
projeto educomunicação, que consiste de um jornal impresso e um programa de 
rádio chamados Fala Galera. O projeto é fruto da parceria do grêmio da escola com 
o 18º Núcleo do CPERS.
 O material impresso aborda temas como política, variedades, cultura e 
atividades realizadas na escola. Já o programa de rádio trata de assuntos 
conversados em sala de aula, atualmente os temas debatidos são a crise na Europa 
e a reforma da Previdência.
 Ambos os materiais produzidos pelo projeto são desenvolvidos através de 
oficinas ministradas por profissionais da área e depois executadas pelos alunos. O 
objetivo do projeto é que os estudantes se tornem protagonistas de narrativas para 
os meios de comunicação no ambiente escolar e avançaram na construção da 
autonomia e da ação participativa, desenvolvendo uma nova prática de 
aprendizagem.

PORQUE OS EDUCADORES(AS) 
DEVEM APOIAR A ORGANIZAÇÃO 
DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS

EXEMPLOS DE AÇÕES 
DE GRÊMIOS ESTUDANTIS

Ação: Fala Galera
Escola: Esc. Est. Ens. Fun. Bruno Agnes | Santa Cruz Do Sul 

 Após a realização de uma pesquisa na escola que constatou que, dos 347 
alunos entrevistados, 274 nunca tinham ido ao cinema ou ao teatro, o Grêmio 
Estudantil da E.E.E.M. Rafaela Remião, de Porto Alegre, criou o projeto Cineclube.
Percebendo a dificuldade de acesso, a ação visa aproximar os alunos com a 
cultura através da exibição de filmes e documentários nacionais e internacionais 
com temáticas que se aproximem dos assuntos discutidos em sala de aula. A 
primeira edição do projeto foi realizada entre abril e junho de 2019 e já há previsão 
de uma nova edição no segundo semestre letivo.
 Durante a primeira edição, as sessões eram realizadas todas as quartas-
feiras, após o encerramento das aulas, nas dependências da escola. Propiciando, 
além de uma atividade cultural, a oportunidade do convívio social e discussão de 
temas pertinentes aos tempos atuais.

Ação: Cineclube
Escola: E.E.E.M. Rafaela Remião | Porto Alegre
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Passo 3
Os alunos se reúnem e formam as chapas que 
concorrerão à eleição. Eles devem 
apresentar suas ideias e propostas 
para o ano de gestão no Grêmio 
Estudantil. A Comissão 
Eleitoral promove 
debates entre as 
chapas, abertos a 
todos os alunos.
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Passo 1
O grupo que pretende formar o grêmio comunica à 
direção da escola, divulga a proposta entre os 
alunos, convidando os interessados e os 
representantes de classe (se houver) para formar 
a Comissão Pró-Grêmio. Este grupo elabora uma 
proposta de estatuto que será discutida e 
aprovada pela Assembleia Geral.

Passo 5
A comissão Pró-Grêmio envia uma cópia da Ata de 
Eleição e do Estatuto para a direção da escola e organiza 
a cerimônia de posse da diretoria do Grêmio.

A cada ano, cada Grêmio reinicia o processo eleitoral a 
partir do passo 3.
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Passo 2
A Comissão Pró-Grêmio convoca todos os alunos 
da escola para participar da Assembleia Geral. 
Nesta reunião, decide-se o nome do grêmio, o 

período de campanhas das chapas, a data das 
eleições e se aprova o Estatuto do Grêmio. 

Nessa reunião também são definidos 
os membros da Comissão 

Eleitoral.

Passo 4
A Comissão Eleitoral 

organiza a eleição (o voto 
é secreto). A contagem é feita 

pelos representantes de classe, 
acompanhados de dois representantes 

de cada chapa e, eventualmente, dos 
coordenadores pedagógicos da escola. No final da 

apuração, a Comissão Pró-Grêmio deve fazer uma Ata 
de Eleição para divulgar os resultados.



ESCOLA SEM PARTIDO:
CONHECER PARA COMBATER

Quando surgiu o Escola Sem Partido?

 O projeto Escola Sem Partido é resultado de um pequeno movimento que teve 
início em 2004, sem muito reconhecimento e com pouca influência na época. Cerca de 
dez anos depois, em 2014, quando ideias mais conservadoras voltaram a ganhar 
espaço no país, o movimento ficou mais conhecido e se transformou em projeto de lei 
para ser votado e implementado nos estados e municípios 
brasileiros.

O que o projeto defende?

 Em linhas gerais, os propositores 
do Escola Sem Partido acreditam que 
existe uma “doutrinação de esquerda” feita 
pelos professores dentro das escolas. 
Para eles, não deve haver nenhum tipo de 
discussão sobre questões políticas e sociais 
no ambiente escolar, já que os professores 
devem apresentar os conteúdos de forma 
“neutra”. 
 Atualmente, o novo texto do projeto de lei 
também proíbe que Grêmios Estudantis realizem 
atividades de cunho político dentro da escola. Ou seja: o 
projeto diz que, se os professores propuserem debates 
críticos sobre os conteúdos estudados durante as aulas, estarão 
ferindo o direito dos estudantes de ter a sua própria opinião sobre 
determinados acontecimentos. Porém, se os próprios estudantes 
quiserem organizar, dentro da escola, atividades com debates a partir da sua visão de 
mundo, também serão proibidos.

Nos últimos anos, o Projeto Escola Sem Partido vem ganhando 
espaço entre os debates sobre educação a nível nacional. 
É importante que nós, estudantes, entendamos o que é esse projeto e 
como ele afeta a nossa vida.
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Por que combater o Escola sem Partido?

 Em primeiro lugar, é importante pontuar que não existe 
neutralidade. Todas as ideias e ações são carregadas de ideologia, e se colocar 
como “neutro” e “sem ideologia” também é uma posição ideológica. A ideia de 
proibir estudantes de pensar criticamente e debater questões políticas é uma 
ideia que tem lado, e é o lado da censura, da perseguição política, da mordaça. 
 Além disso, o Escola Sem Partido também tenta colocar professores na 
posição de perigosos inimigos da 
educação, que devem ter suas aulas 
filmadas e seus planos de aula 
colocados em questão a todo 
momento. A tentativa de 
demonizar nossos 
professores parece uma tática 
interessante para que não 
seja necessário abordar os 
reais problemas da 
educação pública 
atualmente, nem dar nome 
aos seus verdadeiros 
inimigos. 
 Nós, que estudamos 
em escolas públicas do Rio 
Grande do Sul, sabemos que 
nossas escolas têm uma estrutura 
bastante precária, que precisamos 
lidar diariamente com a falta de 
professores e funcionários, dentre muitos outros 
problemas, e certamente a presença de professores que propõem debates em 
sala de aula não é o grande problema das nossas escolas. 
 Devemos defender sempre a liberdade e autonomia dos grêmios 
estudantis, e reafirmar que as escolas devem ser um espaço amplo, 
democrático, com incentivo a reflexões críticas e debates sobre os mais variados 
assuntos, pois também é uma importante forma de construir conhecimento.

Texto: Januária Tinoco 
Grêmio Estudantil da Escola 
Padre Reus | Porto Alegre
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DESMONTE DA EDUCAÇÃO 
E O FECHAMENTO DE ESCOLAS

 Com a política de desmantelar a 
educação pública, adotada no 
governo Sartori, e que segue, 

anunciada pela SEDUC, no governo 
Eduardo Leite, chegamos a 

milhares de turnos e turmas 
fechadas. No ano de 2018, mais de 30 

escolas no Rio Grande do Sul, sendo 6 
na capital, tiveram cadeados em seus 

portões, contribuindo para o alto índice 
de evasão escolar e para notas ainda 

mais baixas no quesito qualidade.
 Por defendermos que educação 
é para todos, e entendermos que apenas 
com mais investimentos, 
conseguiremos obter qualidade no 
ensino público, que dizemos NÃO AO 
FECHAMENTO DE TURMAS E ESCOLAS 
NO RS.

Texto: Geeh Minhos, Presidente 
da União Gaúcha dos Estudantes 
Secundaristas (UGES)
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A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR E O REFERENCIAL 
CURRICULAR GAÚCHO

 É de interesse dos estudantes 
participar de discussões sobre os 
documentos que norteiam sua 
formação, como a Base Nacional 
Comum Curricular e o Referencial  
Curricular Gaúcho, que estarão em 
vigência a partir do ano de 2020.
 Estes debates nas 
agremiações são importantes para 
a garantia de uma aprendizagem 
significativa, que respeite os 
princípios de uma formação integral e 
tenha como principal objetivo 
fundamentar o currículo das escolas nos 
princípios de igualdade e equidade, isso não 
significa padronizar e desconsiderar as 
diversidades existentes na sua localidade.
 Para não cairmos em uma visão reducionista e retrógrada de Educação, a 
mobilização dos alunos neste sentido é fundamental. As diferentes áreas de 
conhecimento possuem sua devida importância na formação acadêmica, isto 
significa que, para uma verdadeira mudança no panorama educacional, é urgente 
aproximar os diversos conhecimentos das realidades escolares, de suas 
comunidades, reconhecer seu principal sujeito no processo de aprendizagem 
como um ser ativo, que questiona e se importa com um currículo escolar 
verdadeiramente integral.

Texto: 
Mariana Vargas Ferreira
Pedagoga e professora da Escola Estadual 
de Educação Básica Lauro Dornelles | Alegrete
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O transporte público cumpre um papel importante na garantia do acesso à 
educação pela juventude, sem ele teríamos um grande abandono escolar, já que a 
maioria dos estudantes não tem condição de pagar aplicativos, vans ou até 
mesmo ir a pé pela questão da distância das escolas até suas casas. Em Porto 
Alegre por exemplo, mais de 40.000 estudantes secundaristas utilizam do TRI 
escolar, cartão que garante a meia passagem do ônibus e que nos dias de hoje o 
prefeito Nelson Marchezan Júnior quer retirar. É graças 
ao movimento estudantil organizado e os 
grêmios estudantis que conseguimos 
garantir que esse direito continue conosco 
e não seja mexido, sem a luta dos 
estudantes não teríamos mais o TRI 
escolar, o que aumentaria ainda mais a 
evasão escolar! Queremos estudar e 
para isso precisamos de um 
transporte público, acessível e de 
qualidade! 

A QUESTÃO DO TRANSPORTE 
E DA PASSAGEM DE ÔNIBUS

Texto: 
Vitória Cabreira, 
Presidente da União Municipal 
dos Estudantes de Porto Alegre (UMESPA)
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 A escola é um espaço que tem a 
atribuição de contribuir com a formação 
de cidadãos e cidadãs. Tendo isso em 
vista, é indissociável de uma concepção 
de educação emancipadora, que 
garante autonomia às/aos estudantes 
para refletir a sociedade e o seu papel, 
os debates sobre as formas de 
opressões existentes, dentre elas: 
racismo, machismo e LGBTfobia. 
 É discutindo esses temas e 
procurando não reproduzi-los em 
sala de aula que encontraremos 
formas de superar as opressões 
estruturais da nossa sociedade.

IMPORTÂNCIA DE DEBATER 
AS QUESTÕES CHAMADAS 
IDENTITÁRIAS, GÊNERO, 
RAÇA, DIVERSIDADE

Texto: Júlia Serpa, Coordenadora Geral do Grêmio 
Estudantil do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac | Santa Maria
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 Os Institutos Federais têm sofrido ao longo 
do último período a destruição da educação 

através da Emenda Constitucional 95/2017, 
que por 20 anos congela investimentos na 
área da educação e saúde. E com o atual 

governo, o corte de 30% anunciado pelo 
MEC em abril deste ano, vários IF´s 
correm o risco de fecharem as portas 

ainda no ano de 2019. 
 Os IF´s são excelência internacional 

nas áreas de pesquisa, inovação e 
tecnologia - e no nível nacional contribuem 

para o desenvolvimento e a construção da 
nossa soberania. Ou seja, a atuação dos IF’s 

supera o desenvolvimento regional e reforça a 
necessidade de investimentos na área da educação. No estado do Rio Grande do 
Sul temos três IF’s: IFRS, IFSul e IFFarroupilha.

Texto: Alejandro Guerrero - Presidente da União Municipal dos Estudantes de 
Viamão e do Diretório Central dos Estudantes do IFRS

A LUTA CONTRA OS CORTES 
NOS INSTITUTOS FEDERAIS
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 O fechamento de escolas e turmas em comunidades camponesas e a 
descontextualização no ensino do e no campo tem sido uma realidade enfrentada em 
regiões do estado onde o MPA está presente. É necessário reafirmar a identidade 
camponesa na educação pública porque fazendo isto o estudante entende a sua 
realidade, mais importante ainda, é que a educação pública, gratuita e de qualidade pode 
ajudá-lo a tornar o seu lugar de vida melhor, com mais qualidade de vida, oportunidades 
de trabalho, renda e lazer. Potencializando as oportunidades para que permaneça no 
campo, produzindo alimentos de qualidade para toda a sociedade. 
 É necessário romper com a educação tradicional que trata o campo, os 
agricultores como um local e pessoas atrasadas, quando na verdade são reflexo do 
total abandono do Estado. É muito comum um jovem estudante, filho de camponês, 
ouvir – até mesmo de alguns professores – a seguinte frase: “Estuda 
porque se não tu te tornarás igual os teus pais” ou até 
mesmo “vai para cidade lá as oportunidades são 
maiores”. 
 Tudo isto é um mecanismo de sustentação 
de um sistema que tem o objetivo de esvaziar o 
campo e tornar o jovem camponês que vai para a 
cidade somente uma mão de obra barata. O 
êxodo rural beneficia diretamente a expansão do 
Agronegócio, que utiliza a terra somente para a 
produção de commodities para exportação.

Texto: Matheus de Oliveira
Coletivo de Juventude do MPA-RS
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