




O movimento estudantil secundarista tem importância histórica 
na luta por uma Educação pública de qualidade. Foi a luta 
organizada dos estudantes que garantiu direitos como o passe 
livre, 10% do PIB para a Educação e que impediu o fechamento 
de escolas. É preciso considerar as e os estudantes como sujeitos 
que podem, e devem, participar ativamente dos debates sobre 
suas escolas, entendendo-os como um instrumento para a 
educação cidadã.

Esta cartilha tem por objetivo fortalecer a organização 
de estudantes no Estado. Nela há um breve histórico do 
movimento estudantil, com algumas conquistas, para reavi-
var esta história para as novas gerações; além de um passo 
a passo prático de como montar um grêmio estudantil, 
fortalecendo a Lei nº 7.398 que garante o direito à existência 
de grêmios como instrumento da organização política de 
jovens e adolescentes. Que essa cartilha sirva de inspiração 
para que mais jovens se organizem e lutem pelo direito à uma 
educação de qualidade.

Flavio Serafini — Deputado Estadual e Presidente da Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
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O movimento de estudantes secundaristas surgiu no início do século XX, 
quando filhos de trabalhadores começaram a se organizar reivindicando 
uma educação de melhor qualidade. A União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES), por exemplo, foi fundada em 1948.

Os estudantes secundaristas foram duramente atacados após o Golpe Militar 
de 1964, porém, continuavam a insistir na luta contra o regime. Estudantes 
estavam à frente dos protestos relâmpagos, tentavam driblar policiais e 
agentes infiltrados nos movimentos, apanhavam e resistiam. Nesse período 
foram muitas as lutas, e infelizmente, jovens desapareceram, foram mortos 
e violentados. O maior símbolo disso foi a morte de Edson Luis, integrante da 
FUEC – Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, que foi assassinado em 
1968 pelo regime quando participava de um ato contra o aumento do valor do 
bandejão na escola. A morte de Edson Luis revoltou a população brasileira e foi 
o estopim para atos massivos contra ditadura militar, como a passeata dos 100 
mil no centro do Rio de Janeiro.

No processo de redemocratização, os estudantes também tiveram atuação 
importante. Nas passeatas pela Diretas Já foi possível ver milhares de 
adolescentes e jovens, que iam aos atos junto aos seus grêmios e entidades 
estudantis, reivindicando o voto direto para eleger a presidência da república e 
demais cargos políticos. 

Em 2016 uma onda de ocupações de escolas por alunos e alunas tomou 
conta do Brasil. Inspirados pelos estudantes de São Paulo, que ocuparam suas 
escolas contra o projeto de “reorganização” do governo estadual, que fechava 
na época dezenas de unidades escolares, secundaristas de vários Estados 
também resolveram ocupar suas escolas. Entre as reivindicações, a exigência de 
melhoria nas condições do ensino público e maior democracia e protagonismo 
dos estudantes.
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O movimento foi apelidado dessa forma porque nos anos 1940, 
quando as primeiras mobilizações de estudantes eclodiram, 
a etapa educacional que hoje chamamos de Ensino Médio era 
denominada ensino secundário. Portanto, quem estudava no 
ensino secundário era chamado secundarista. Daí, temos o 
movimento secundarista. 

Confira algumas das vitórias dos estudantes ao longo dos últimos anos: 

1988 – Voto aos 16 anos
Estudantes, junto com UNE e Ubes, fizeram uma campanha para que 
adolescentes também pudessem ter o direito ao voto. Essa campanha 
só foi possível porque secundaristas e adolescentes estiveram nas lutas 
democráticas do país na década de 1980. Graças a pressão destes estudantes, 
os jovens de 16 anos também foram considerados como cidadãos aptos a 
votar pela Constituição de 1988. 

2012 – Lei de cotas
Em 2012 o movimento estudantil esteve junto ao movimento negro na 
luta pela implementação da lei de cotas para o acesso ao Ensino Superior. 
A lei de cotas estabelece a garantia de 50% das vagas para alunos que 
cursaram o Ensino Médio integralmente na escola pública. Além disso, foram 
contemplados também reserva de vagas para alunos de baixa renda, negros, 
indígenas e com deficiência.
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A lei foi um passo inédito na democratização do acesso à universidade 
e foi fruto da mobilização da juventude secundarista, universitária e do 
movimento negro.

2001 – Passe livre estudantil 
Passe livre é o termo popular usado para designar a gratuidade nos 

transportes públicos de uma cidade. Idosos e pessoas com algum tipo de 
deficiência, por exemplo, têm o benefício em todo o país. 

A juventude brasileira sempre se manifestou em favor de um transporte 
público de qualidade e reivindicou o Passe Livre Estudantil. E, a partir da 
luta estudantil, o direito foi estendido aos jovens e o Passe Livre Estudantil 
passou a ser regulamentado em alguns Estados e cidades. No Rio de Janeiro 
o direito foi conquistado em 2001. 

Apesar disso, a luta pela gratuidade continua para que o Passe valha, na 
prática para os estudantes já previstos na lei e que se estenda para outros 
estudantes dos cursos técnicos subsequentes e universitários.

2014 – 10% do PIB para educação 
Em 2014 o movimento estudantil conquistou a aprovação do Plano Nacional  
de Educação, que garante 10% do PIB para o setor. Também conseguiram que  
75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal fossem 
destinados à educação.

2016 – Eleição direta para a direção 
das escolas
A eleição direta é a defesa que a direção da escola deve ser eleita pela 
própria comunidade escolar e não por indicação da Secretária de Educação. 
Esta foi uma reivindicação histórica do movimento de Educação no Estado, 
mas foram com as ocupações das escolas em 2016 que a demanda ganhou 
maior visibilidade. Após meses os estudantes também ocuparam a sede da 
Secretaria de Educação do estado e, a partir daí, foi conquistado o direito, por 
lei, da eleição direta para as direções escolares.

(fonte: educacaoeterritorio.org.br)
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Ter um grêmio estudantil é direito dos estudantes previsto 
em lei. A lei n°7.398, aprovada em 4 de novembro de 1985, é 
chamada de Lei do Grêmio Livre.  Também há uma lei similar no 
estado do Rio de Janeiro, nº 1949, conquistada em 1992. Com 
a redemocratização e o fim do regime, o movimento estudantil 
lutou para que a organização dos estudantes fosse reconhecido 
pelo Estado brasileiro. Esta reconhecimento legal foi uma das 
vitórias do movimento secundarista ao longo da história e garante 
que todo estudante possa organizar grêmios em suas escolas.

Um grêmio estudantil nasce da vontade dos estudantes se organizarem 
coletivamente. Um grêmio deve mobilizar estudantes para lutar por uma 
educação melhor, organizar encontros e rodas de conversa e promover 
espaços de manifestação artística, cultural, política e esportiva, entre 
outras ações. Saiba aqui o passo a passo para a criação de um grêmio!

Passo 1: Faça um estatuto para o grêmio da sua escola!
É importante ver se sua escola já teve alguma gestão anterior de grêmio, 
pois  talvez você e seus colegas precisem fazer uma proposta de estatuto. 
O estatuto são regras e princípios do grêmio estudantil, como o período que 
deve durar cada gestão, como deve ser feita as eleições para a direção do 
grêmio, entre outras regras. 
Para isso convide representantes de classe (se houver) ou colegas que 
também desejem que seja criado um grêmio na escola e forme com eles 
uma Comissão Pró-Grêmio. Essa comissão será responsável por escrever 
uma proposta de estatuto;
Se o grêmio da sua escola já tem um estatuto, vá para o terceiro passo!
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Passo 2: Aprove o estatuto do grêmio em uma Assembleia.

Para aprovar o estatuto é preciso que seja convocada uma Assembleia 
Estudantil, que é uma espécie de reunião dos estudantes da escola para 
tomar decisões importantes. Na Assembleia a Comissão Pró-Grêmio deverá 
apresentar para todos os estudantes a proposta do estatuto e ele deve ser 
aprovado por maioria dos votos. Esse também deve ser o espaço para decidir 
o nome do Grêmio.

Passo 3: Forme a Comissão Eleitoral

Com o estatuto aprovado devem ser convocadas eleições para a gestão do 
grêmio estudantil. Para isso, é necessário a formação de uma Comissão 
Eleitoral, formada por estudantes que não vão participar de nenhuma chapa 
e nem da direção do grêmio, mas vão auxiliar na realização da eleição. A 
Comissão deve estabelecer o prazo para receber as candidaturas das chapas, 
ajudar a organizar debates entre as chapas, fixar o período de campanha e as 
datas da votação. A formação da Comissão pode ser feita na mesma assembleia 
de aprovação do estatuto. 

Passo 4: Forme uma chapa.
Aqui chegou a hora de você formar uma chapa com colegas que tenham ideias 
parecidas com a sua para melhorar a escola e a educação pública. As chapas 
devem apresentar na etapa eleitoral suas ideias e propostas para a gestão do 
grêmio estudantil. 

Passo 5. Tomando posse à frente a gestão do grêmio.
Após o período de votação deve ser feita uma contagem 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 a toda comunidade escolar. Uma cópia da ata deve ser 
enviada à direção da escola, e uma cerimônia de posse deve ser organizada 
legitimando a chapa vencedora. 
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A Comissão de Educação da ALERJ é uma instância do poder legislativo que fiscaliza as 
ações da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e luta para que toda rede 
funcione bem, garantindo ensino público de qualidade para os estudantes e condições 
dignas de trabalho para os profissionais de educação. A Comissão está aberta para receber 
denúncias e demandas em relação às escolas estaduais por meio dos nossos canais:

A Comissão de Educação está aberta para receber denúncias e demandas em 
relação às escolas estaduais. Encaminhe suas questões por algum dos nossos 
canais para que possamos dar o devido tratamento:
E-mail: comissaoeducacaoalerj@gmail.com
ZAP: 21 99830-7538

Você também pode falar diretamente com o presidente da Comissão de 
Educação da ALERJ, o deputado estadual Flavio Serafini:

Endereço no Rio de Janeiro: Rua da Ajuda, nº5, sala 501 - Centro, Rio de Janeiro
Endereço em Niterói: Rua São Sebastião, nº18, sala 602 - Ingá, Niterói
Telefone: (21) 2588-1356 
Zap: 21 99574-8599
E-mail: flavioserafini@alerj.rj.gov.br

Redes sociais: 
www.instagram.com/flavioserafini/
facebook.com.br/flavioserafini/
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