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Documento final da 1aªConferência Virtual de Educação do 
SEPE-RJ – Rio de Janeiro 2021

“A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história 
e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se 

para mudar o mundo.”
(Cartas à Cristina, 1994)

A conferência virtual de educação do SEPE RJ - 100 anos de Paulo Freire,  
realizada entre os dias 08 e 10 de Julho de 2021 debateu tanto o legado de Paulo 
Freire no primeiro dia, como os eixos da educação nos grupos de trabalho no 
segundo dia, listados a seguir. E fechamos o dia 10 com o debate da Conjuntura 
Educacional em Tempos de Bolsonaro. Esse documento final é assim a síntese 
desses debates.

Os Grupos de Trabalho:

1) Escola Cívico Militares e Escola Sem Partido;  
2) Educação Infantil;  
3) Ensino híbrido, EAD, Ensino Remoto, pandemia e aprofundamento das 
desigualdes sociais;  
4) Reforma do Ensino Médio e BNCC;  
5) Reforma administrativa;  
6) Lei Responsabilidade Fiscal Financiamento Educacional e FUNDEB;  
7) Inclusão, educação especial, étnico racial, indígena e diversidade; 
8) Escola do Campo;  
9) Privatização direta, indireta do Ensino e a resistência dos educadores;  
10) EJA;  
11) Direitos humanos e escola em áreas de conflito;  
12) Gestão democrática e conselhos;  
13) Valorização dos profissionais da educação;  
14) Ensino Fundamental.
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Neste ano do centenário de Paulo Freire, gostaríamos muito que a realidade da 
educação pública no país fosse diferente do que ela é. Na verdade, nosso desejo 
é que o mundo não estivesse sustentado na exploração, na desigualdade, no 
individualismo, no preconceito e na intolerância. Nossa vontade de mudá-lo é 
imensa e por isso reafirmamos “se a educação sozinha não transforma a socie-
dade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

Vivemos desde o ano passado uma pandemia sem precedentes no mundo. No 
Brasil, a pandemia foi potencializada pelas desigualdades históricas de nossa 
sociedade e atingiu majoritariamente os setores mais pobres e oprimidos de 
nossa sociedade. O desmonte dos serviços públicos, particularmente em países 
que adotam uma agenda econômica ultraliberal, de retirada de direitos fragili-
zou ainda mais direitos básicos como a saúde e a educação públicas.

A existência do SUS – fruto da luta dos profissionais da saúde – e a dedica-
ção desses profissionais reduziram óbitos e sofrimento de milhares de pessoas, 
enquanto o governo federal colocava em prática sua política genocida. Nós, 
profissionais de educação fizemos uma greve histórica em defesa das nossas 
vidas, de nossos alunos e de seus familiares enquanto governantes teimavam 
em ignorar índices epidemiológicos alarmantes e a falta de estrutura física e de 
profissionais para que os protocolos pudessem ser cumpridos.

A batalha não acabou. Esta Conferencia é parte dela. Da luta para que gover-
nantes façam a sua parte. Não queremos voltar ao antigo “normal” com escolas 
sucateadas e carência crônica de profissionais. É preciso que prefeitos e gover-
nadores apresentem um Plano Emergencial de Recuperação da Educação, com 
obras nas unidades, adaptações físicas, garantia de insumos, monitoramento 
da epidemia nas escolas, ampliação do quadro de profissionais de educação e 
segurança alimentar. 

Ninguém luta contra forças que não entende, cuja importância não 
meça, cujas formas e contornos não discirna; (...) Isto é verdade se 
se refere às forças da natureza (...) isto também é assim nas forças 

sociais (...). A realidade não pode ser modificada senão quando o 
homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer.“
(FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987).
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A crise estrutural do capital gera recessão nos países, respondida de forma 
equivocada com o discurso e prática neoliberal da necessidade de redução dos 
gastos públicos. As medidas de austeridade como redução de gastos públicos, 
de direitos trabalhistas e a flexibilização dos contratos de trabalho para bara-
tear o custo da mão de obra, fazem parte também desta concepção econômica

O capital visa equacionar a formação de mão de obra barata para o mercado, com 
o objetivo do aumento do lucro, ao mesmo tempo que precisa gerenciar esse saber 
dessa mesma classe trabalhadora. A educação, para esses, é um serviço que tem 
que se ajustar às demandas do mercado com o fortalecimento de uma pauta 
baseada numa concepção mercantilizante, gerencialista e tecnicista que tem como  
pressupostos a meritocracia e a privatização. Esse movimento é apoiado por 
fundações e organizações mantidas pelo setor empresarial atuando direta-
mente junto ao MEC e ao CNE. Exames de larga escala em busca de resultados 
e propostas de estandardização dos materiais didáticos foram assumidos com 
pragmatismo pelo sistema educacional.

Os tubarões da educação (grandes empresas privadas da educação) disputa-
ram a sociedade civil nas últimas décadas, tendo o gerenciamento como um 
verdadeiro mantra. Esses empresários querem se apropriar de recursos públi-
cos para educação pública através das parcerias público-privadas. Além disso, 
querem que empresas privadas gerenciem escolas públicas como já ocorre em 
algumas escolas brasileiras. Estão interessados no fornecimento desses “ser-
viços” educacionais através da venda de material didático pedagógico com as 
competências básicas, parcerias para treinamento, avaliação de professores, 
consultorias, assessorias para o governo federal e para os governos estaduais 
e municipais. 

Santos desenvolveu o conceito de “Pedagogia do Mercado”, enfatizando a 
implantação do “gerencialismo” nos sistemas escolares brasileiro nas duas últi-
mas décadas e de um sistema de execução do trabalho centrado no alcance de 
metas e na prestação de contas. Concomitante a esta política de privatização, 
houve um aumento significativo da precarização do trabalho docente, expro-
priação do seu conhecimento, retirada da autonomia pedagógica, com des-
mantelamento do Plano de Cargos e Salários e poder aquisitivo, reforçando a 
precarização e uberização através de terceirizações. Houve crescimento expo-
nencial de organizações não governamentais da sociedade civil como Fundação 
Itaú e a Fundação Roberto Marinho, dentre outras, que desejam abocanhar os 
recursos públicos da educação brasileira. 
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A mercantilização e a privatização do Ensino Médio fomentadas pela reforma 
caminham em sintonia com a  reformas da previdência, trabalhista, administra-
tiva e Emenda Constitucional nº95 que congela por vinte anos os investimentos 
públicos em Políticas Sociais inclusive na educação, chegando à escola pública, 
espaço onde os filhos da classe trabalhadora estudam.

“A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no 
seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal neces-
sário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também 
gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, 
como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja 
na forma ‘internalizada’ (isto é, pelos indivíduos devidamente ‘educados’ e acei-
tos) ou através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica 
e implacavelmente imposta. “ (MÉSZÁROS, 2005, p.35)

A vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 consolidou a formação de uma 
extrema direita organizada na conjuntura política brasileira. O Estado Brasileiro 
tem privilegiado uma política de ajuste fiscal, altos superávits primários para 
pagar a dívida pública, juros altos e avanço nas reformas neoliberais como no 
caso da previdência, universitária, lei de parceria público-privado, lei de ino-
vação tecnológica, retirando direitos dos trabalhadores. Todos esses ataques 
ocorrem em um  momento de pandemia que aprofundou as diferenças sociais. 
Mais de 500 mil mortes, 15 milhões de desempregados, miséria, crise econômica, 
hídrica, energética e sanitária. O Brasil voltou ao mapa da fome.

“A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que 
é prática de dominação, implica na negação do homem abstrato, 
isolado, solto, desligado no mundo, assim também na negação do 

mundo como uma realidade ausente nos homens.”
(Paulo Freire, Educação como prática da liberdade).

Nesse contexto, a burguesia que controla o Estado brasileiro deixa de investir 
mais decisivamente em educação e passa a dizer que o problema da educação 
pública não é de falta de investimentos, mas de gerenciamento, o que é uma 
falácia, justificada ideologicamente pelos liberais para gerenciar e receber ver-
bas públicas. 
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A frente “social-liberal” na Educação tem sua maior expressão no movimento 
empresarial Todos Pela Educação, que desde 2006, vem atuando como um 
poderoso aparelho privado de hegemonia na produção de consensos, materia-
lizando-os nas mais diversas políticas públicas educacionais e, recentemente, 
na formulação da famigerada Reforma do Ensino Médio e na composição da 
comissão especial de formulação da Base Nacional Comum Curricular. 

Na frente liberal-ultraconservadora na educação, identificamos o movimento 
Escola Sem Partido e o Homeschooling, no sentido da ideologia que representa, 
como o principal eixo articulador, atuando como uma frente ideológica de um 
conjunto de aparelhos privados de hegemonia. Percebemos, nessas frentes 
social-liberal e liberal-ultraconservadora, o crescimento das igrejas neopen-
tecostais, que influenciou o movimento Escola Sem Partido. Esta lei, mesmo 
vetada pelo Supremo Tribunal Federal como sendo uma lei inconstitucional que 
fere a liberdade de cátedra, gerou muitas perseguições ideológicas feitas pelos 
pais de alunos nas escolas públicas e privadas em relação aos professores mais 
críticos. 

O projeto que regulamenta o homeschooling é um risco à garantia do direito 
à educação no país. O mesmo possibilita ainda mais o aprofundamento das 
desigualdades social e educacional e multiplicação de casos de violência e des-
proteção à milhões de alunos, atacando a finalidade da educação e ampliando 
a desobrigação do estado. Projetos semelhantes tramitam na ALERJ e Câmaras 
Municipais. 

Esta ideologia educacional neoliberal se afasta do ideal de escola unitária, 
escolas públicas integrais com conteúdos como formação científica, com crítica 
social e artística contextualizando a realidade vivida pelos estudantes, ou seja, 
uma formação para os estudantes através de um currículo com mais conteúdo 
pedagógico, formando os estudantes para a vida, e não só para o trabalho. 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem 
gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é 
esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar 
é construir, esperançar é não desistir! Esperanças é levar adiante, esperançar é 
juntar-se com outros para fazer de outro modo...
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CONTINUAMOS NA LUTA!

Para enfrentar esses governos genocidas, o SEPE foi protagonista de uma 
forma inédita de movimento que foi fundamental para manter escolas fecha-
das e milhares de pessoas vivas nas comunidades escolares. A vitoriosa GREVE 
PELA VIDA conseguiu, por mais de um ano, colocar a educação como centro da 
política no estado e nos municípios, dialogando com a sociedade, debatendo 
protocolos sanitários com instituições como a FIOCRUZ e o direito à vacina. 

A disputa da escola pública para garantir uma educação de qualidade para 
os filhos da classe trabalhadora está em aberto conflito com a pedagogia da 
hegemonia ou pedagogia do mercado. De um lado está a classe trabalhadora 
e do outro lado está a classe dominante. Segundo LEHER, “a defesa da edu-
cação pública é parte da estratégia dos subalternos”. Por isso é indispensável 
a unidade de todos os sindicatos da educação junto às entidades estudantis, 
inserindo a luta pela educação pública unitária na agenda das lutas sociais mais 
amplas contra a mercantilização da educação. 

Neste ano temos o processo de construção da CONAPE nos municípios e esta-
dos (nacional será em 2022), onde os trabalhadores da educação e estudantes 
precisam debater e defender uma educação pública, laica, gratuita, igualitá-
ria e libertadora. Torna-se fundamental contestar a política representada pela 
BNCC. A democratização das novas tecnologias, acesso à internet e equipa-
mentos adequados para todes os alunes é central para o momento e para uma 
perspectiva emancipatória de educação.  

No estado precisamos resistir à Reforma do Ensino Médio e pressionar para que 
haja o debate e atualização do PEE.

No município, o Fórum Municipal de Educação precisa tirar do papel a Conferência 
de Educação para atualizar o Plano Municipal de Educação. Pressionar o governo 
a debater um novo PCSS unificado é fundamental para a valorização dos pro-
fissionais de educação. 

Neste sentido, a Conferência do SEPE  é um espaço primordial para acumular-
mos forças e sairmos com resoluções consensuais e indicação de uma agenda 
de lutas. 
 
FORA BOLSONARO!!!
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Acúmulo dos Grupos de Trabalho da Conferência

Grupo 1 – Escola Cívico Militares e Escola Sem Partido

• O SEPE deve reafirmar que queremos uma “rede de excelência” e não deter-
minadas “escolas de excelência”;

• A Conferência de Educação deve ratificar a posição da direção e assembleias 
de redes de se colocar contra a Escola Sem Partido e Escolas Cívico Militares;

• Insistir na denúncia contra a Escola Cívico Militar preparando um documen-
tário sobre essa situação em parceria com os movimentos sociais, univer-
sidade, movimento escola sem mordaça, observatório pela laicidade nas 
escolas e parlamentares;

• Defesa dos profissionais da educação contra o ataque a autonomia 
pedagógica;

• Reeditar e atualizar a cartilha do SEPE sobre a liberdade de cátedra realizado 
junto com o movimento escola sem mordaça, em conjunto com o SINPRO;

• Sobre o combate a violência na escola cotidianamente:

a) Coletivização dos problemas;

b) Aperfeiçoar a orientação pedagógica com estudantes envolvidos em 
questões pedagógico-disciplinares;

c) A antecipação dos problemas que possam vir a acontecer;

d) Projetos que busquem envolver os alunos e alunas com outros aspec-
tos da vida escolar que não se limitem à sala de aula, tais como música, 
teatro, leitura, dentre outros; 

e) Concursos públicos para porteiros, inspetores, assistentes sociais e 
psicólogos;

f) Constituição de fóruns paritários para tratar da questão contendo a 
representação de toda comunidade escolar;
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• Grupos temáticos permanentes com o objetivo de aprofundar os temas e 
subsidiar a categoria e a direção nos debates pedagógicos com a sociedade 
e governos;

• Reedição da revista do SEPE tratando de temas pedagógicos;

• Proposta de slogan para campanhas sobre a temática:

a) Educação não rima com violência.

b) Menos militarização, mais educação.

c) Mais escola, menos prisão.

d) #NãoÀsEscolasCívicoMilitares

• Elaborar, com debate prévio, com as organizações com acumulo na luta con-
tra a escola sem partido, instrumentos legislativos em defesa da liberdade 
de opinião de professores e alunos e levar para as Câmaras Municipais.

Grupo 2 – Educação Infantil

• Grupo de Trabalho da Educação Infantil com presenças do Rio de Janeiro, 
Niterói, Porto Real e Petrópolis;

• Identidade da Educação Infantil, reconhecendo sua importância na Educação 
Básica. Não permitir que a Educação Infantil seja vista como preparação 
para o Ensino Fundamental;

• Desconstruir prática como cobrir folhinha, lutando por práticas mais 
significativas; 

• O currículo da Educação Infantil precisa ser pautado nas brincadeiras e inte-
ração, tem que ter arte, jogos, desenvolver as múltiplas linguagens e ser laico;

• As múltiplas linguagens precisam entrar na grade curricular. Direito à 
Educação Física, Arte, Música. Não acontece na Educação Infantil, a prefe-
rência é na oferta do Ensino Fundamental. Percebemos algumas nuances 
nos diferentes municípios sobre este assunto;
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• Os atendimentos especializados se agravam na Educação Infantil. Quando 
tem um mediador é apenas um para o ED inteiro. Deveria ser um por criança, 
ou um por turma;

• Construir propostas para criação de cargos de professores especializados 
para acompanhamento, interação com crianças com necessidades espe-
ciais. É fundamental que esse processo seja pedagógico e realizado por pro-
fessores com formação.

• Fortalecer a política da inclusão com espaços adequados nas unidades, 
como salas de recurso.

• Seria necessário ter uma redução do número de crianças por turma para 
que o fazer pedagógico seja realizado com mais interação. Muitos momen-
tos o professor atua sozinho;

• Na Educação Infantil, no Rio, não temos direito ao coordenador pedagógico. 
O cargo de PA é altamente desvalorizado, só recebe cobrança e trabalho, 
não tem valorização com gratificação;

• Em Petrópolis as lutas principais pela educação infantil são a implementação 
das 30 horas para os servidores de apoio administrativo. E regência para as 
educadoras formadas que estão desempenhando o papel de professoras 
nos CEIs que não tem professor, regência para professoras formadas;

• Observamos no grupo que em cada município existe uma diversidade de 
sujeitos nas unidades de educação infantil e é preciso lutar para que todos, 
todas e todxs que atuam nestas salas de aula tenham no mínimo o normal de 
nível médio e estejam nos quadros do magistério das prefeituras municipais;

• Importância da arte, múltiplas linguagens e a laicidade. Redução de alunos 
por turma. Valorização do professor brincante;

• Valorização do currículo da educação infantil. Mais espaços de troca entre 
profissionais da educação, priorizando territórios/cidades limítrofes;

• Importância de reforçar o sindicato. Lá as lutas principais: regência, redução 
da carga horária (40-30), reconhecimento, formação;

• Porto Real não tem normatização do número de crianças por sala e as  
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equipes em Sala são bem diferentes da experiência do Rio;

• Fazer uma plenária estadual da educação infantil dia 28/08 de 10h às 13h 
para estadualizar o debate de núcleo de estudos; 

• Construir orientações estaduais sobre 1/3 extra classe a partir das várias 
experiências que temos nas redes e é fundamental ser uma proposta exequível 

• Lutar para que se faça cumprir o direito a 1/3 de extraclasse e ressarcimento 
financeiro retroativo deste direito que nos é negado;

• Importante educação infantil debater uma prática educacional antirracista, 
antihomofóbica, e feminista;

• Construir TV SEPE falando da educação infantil pelo estado e não só na 
capital;

Grupo 3 – Ensino Híbrido, EAD, Ensino Remoto, Pandemia e o aprofunda-
mento das desigualdades sociais

• Proposta, a Conferência da Educação do SEPE de 2021, repu-
dia o governo Bolsonaro na tentativa de impedir a aplica-
ção da Lei da Conectividade na Educação Lei 14.172/2021.  
O SEPE é favorável ao uso da tecnologia na Educação desde que mantenha 
viva a autonomia dos PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO enquanto EDUCADORES.

• Proposta Núcleo: Formação de um núcleo de pesquisa aplicada e estudos em 
educação pública, aos moldes do NEEI, coordenado pela SAE. Proposta de 
alteração à resolução anterior

• Renda Básica Temporária se transformar em Renda Educação Permanente;

• Expansão emergencial das Escolas de Ensino Fundamental em Tempo 
Integral;

• Pautar cidade-territórios à Reforma Urbana;

• Pautar economia e trabalho à Economia solidária, frentes de trabalho etc.;

• Pautar democracia digital à Iluminação de internet banda larga de acesso 
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gratuito nos bairros populares, Plataformas Urbanas Digitais / Telecentros 
e Bibliotecas Populares em todos os bairros, distribuição dos equipamentos 
eletrônicos (tablets/notebooks), 

• Plataformas / Aplicativos / AVA’s:

- Públicas e customizadas 
- Com autonomia de criação local à Hackatons

• Tecnologia e informatização não é mais “só” salas de informática: Iluminação 
de internet banda larga, equipamentos em cada espaço, realidade aumentada;

• Valorização dos espaços escolares não sala de aula: laboratórios, ateliês, 
espaços abertos – jardins, hortas, pátios, áreas de lazer etc. 

• Valorização do tempo de planejamento/pesquisa/estudos da categoria: 
1/3 de planejamento segue básico, porém a destinação de CH precisa ser 
ampliada;

• Formação de equipes pedagógicas completas em cada UE’: Professores/as, 
Funcionári@s, equipe interdisciplinar;

• Valorização da Educação de Jovens e Adultos para novos ciclos de formação;

• Educação Ambiental (crítica);

• Formação Trabalho-Educação (politecnia);

• Alfabetizações: científica, tecnológica, espacial;

• Justiça de gênero e étnicorracial;

• Que ocorra investimentos públicos nas pesquisas que forem desenvolvidas 
para softwares e aplicativos educacionais brasileiros;

• Busca ativa;

• Reforço escolar / uso suplementar das tecnologias de informação e 
comunicação;

• Avaliação de acordo com o desenvolvimento do aluno no pós-retorno 
presencial;



12

• Acesso à internet e tecnologias digitais;

• Exigência de parcerias com universidades públicas para implementação de 
plataformas, materiais e orientação pedagógicas e soluções tecnológicas;

• Acesso físico e econômico das tecnologias digitais de informação e 
comunicação;

• Formação para o desenvolvimento das habilidades técnicas (para o uso das 
ferramentas tecnológicas);

• Acesso aos conteúdos pedagógicos em diferentes suportes (digitais e não 
digitais);

• Acesso às informações disponibilizadas por cada esfera de governo relacio-
nadas às ações na Educação;

• Formação permanente para o uso das tecnologias de informação e comu-
nicação de forma crítica para a garantia da plena participação política de 
todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Grupo 4 – Reforma do Ensino Médio e BNCC

• Itinerários formativos por disciplinas de modo que toda disciplina tenha no 
mínimo 2 tempos em todos os anos do ensino médio (isso é possível, pois, 
dentro dos componentes curriculares, há a opção por disciplinas e não há a 
obrigação de se ter mais de um componente curricular);

• Consulta não é debate: é direcionamento! O Sepe deve produzir materiais 
impressos e digitais de esclarecimentos conceituais. É preciso explicar os 
temas, pois os docentes estão sendo convencidos pela Seeduc de que a 
reforma não vai atingi-los.

• Criar uma cartilha bem didática com a explicação dos termos utilizados no 
documento: o que é itinerários formativos? o que são disciplinas eletivas?? 

• Fazer material físico e virtual para a Comunidade Escolar sobre os ataques a 
escola pública da Reforma do Ensino médio e a BNCC e a sua VERDADEIRA 
intenção: FORMAÇÃO DA MÃO DE OBRA PRECARIZADA;
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• Correr escolas no segundo semestre para alertar e discuti e distribuir esse 
material;

• Fazer um chamado a GREVE GERAL SANITÁRIA e aproveitar os atos para 
distribuir o material que denúncia esses ataques;

• Formação de GTs nas escolas;

• Fazer plenárias nas escolas para discutir;  

• É NECESSÁRIO INVESTIMENTO no ensino médio;

• Criar canal direto do GT com os profissionais de educação para repassar 
informes da campanha e manter o contato direto (talvez por telegram?);

• Enviar para as mídias (tradicionais e alternativas, como jornais e portais) um 
lead/briefing sobre a Reforma do EM, solicitando atenção das redações/
editorias a essa pauta. Em seguida, buscar canais ainda mais alternativos 
(youtubers, streamers, podcasters) a fim de atingir o público mais diverso e 
mais jovem, como os estudantes;

• Precisamos com urgência de material para dentro das escolas: Onde um dos 
pontos deva ser que esta Reforma pode e deve ser Barrada;

• Destacando todos os pontos que levam a precarização do ensino, e a des-
truição do conhecimento em determinadas áreas;

• Construção de plenária de luta contra o NEM ampliada, e para debater a 
BNCC

• Que as escolas ofereçam os 4 itinerários deixando o quinto, sobre ensino téc-
nico para as escolas técnicas públicas, já existentes;

• Escola politécnica (todos os conhecimentos construídos pela sociedade e 
conhecimento dos meios de produção e suas contradições);

• Canais com toda comunidade.
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Grupo 5 – Reforma Administrativa

• Abrir uma campanha publicitária, se necessário contratando uma empresa, 
para elaborar e divulgar uma campanha voltada para a população, com o 
foco no impacto da Reforma Administrativa em suas vidas;

• Que a campanha seja aprovada e encaminhada pelo FOSPERJ;

• Núcleos e regionais do SEPE devem realizar plenárias/seminários sobre os 
temas da Conferência.

• Produzir uma escrita coletiva da Secretaria de Aposentados e do Coletivo 
Estadual de Aposentados sobre a Reforma;

• Unidade com as instituições sindicais, para a luta contra a reforma adminis-
trativa, seja em reuniões, plenárias, a nível local e/ou nacional.

• Construção de uma greve geral dos servidores públicos, estimulada pelo 
Sepe, buscando diálogo com as Centrais e CNTE, assim como fóruns unifica-
dos dos quais participar;

• Participar do Encontro Nacional das 3 Esferas sobre a PEC 32;

• Resgatar o debate da Construção do Socialismo;

• Sepe se engajar nas manifestações de rua contra a Reforma e pela queda 
de Bolsonaro;

• Sepe realizar curso com os Núcleos e Regionais para fomentar o debate con-
tra a Reforma Administrativa;

• Sepe convocar reuniões/plenárias com entidades de classe, contra a Reforma 
Administrativa. 
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Grupo 6 - Lei de Responsabilidade fiscal, financiamento educacional e FUNDEB

• Criação de um GT aberto do Sepe sobre legislação financeira e fiscalização 
orçamentária, dedicado a estudar e compreender os elementos dos orça-
mentos e da legislação fiscal. Que esse GT apoie e seja integrado por repre-
sentantes do Sepe nos órgãos fiscalizadores e todos os demais interessados;

• Que este GT subsidie a direção nas propostas de reajustes e aumentos 
salariais, apontando para os governos espaços orçamentários, inclusive 
do Fundeb, que possibilitem orçamentariamente a valorização salarial da 
educação;

• Que esse GT também auxilie na fiscalização da boa aplicação das verbas 
educacionais, propondo eventuais ações para resguardar financeiramente 
os interesses da educação;

• Tentar incidir no debate do orçamento estiver na Alerj e nas câmaras muni-
cipais, reivindicando maiores verbas orçamentárias e melhor aplicação dos 
recursos.

• Levantamento da situação financeira e atuarial dos fundos previdenciários 
das redes municipais e estadual.

• Como fazer o controle dos fundos de previdências?

• Organizar pelo SEPE um espaço de formação para os conselheiros do 
FUNDEB, CAE e CMEs.

Grupo 7 -  Inclusão, Educação Especial, Etnico Racial, Indígena e 
Diversidade

• Luta por políticas específicas e de formação continuada sindical, no local 
de trabalho, nessas leis, em articulação com MST, MABE, CPT, MTA, MTST, 
MNLM, Movimentos sociais e culturais, com alternância nos territórios desses 
movimentos; 

• Concurso público Professor de Apoio - Estimular, defender concursos especí-
ficos para atendimento a alunos de necessidades especiais e discutir regula-
mentação desses profissionais (n° de turmas para atendimento, horas para 
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planejamento, enquadramento por formação...); 

• Inclusão Digital - exigir inclusão digital, com formação específica pra alunos 
de necessidades especiais; 

• Psicólogo escolar – seja através de concurso ou convênios com as faculdades; 

• Chegar ao conhecimento do coletivo as leis, 10639/03 e 11645/08 

• Confecção de material/cartilha que estimule a realização de coletivos para 
realização de discussões e propostas de atividades nas escolas. 

• Ocupar os espaços das escolas com debates para deferir a gerência sobre 
inclusão; 

• Lutar por Concurso público para AEEs; 

• Fazer levantamento de concursos que não foram convocados os aprovados, 
e brigar pela chamada de concursados, como os de 2020 em Barra Mansa; 

• Libras no Ensino Fundamental; 

• Inclusão como responsabilidade de todos os profissionais de Educação, inclu-
sive  funcionários; 

• Trabalhar, culturalmente, esses “corpos desviados” do padrão, vulnerabiliza-
dos e portanto, excluídos com dança, música, teatro, artesanato e produções 
culturais. 

• Defender educação em ciclos, com PROGRESSÃO APROPRIADA. 

• Lutar para que seja definido no FUNDEB investimento pra desenvolvimento 
de ações específicas a inclusão. 

Grupo 8 -  Escola do Campo

• Necessidade de debates para defesa e implementação de uma política esta-
dual de educação no campo, conforme necessidade imposta pela política 
nacional de educação do campo, que seja construída junto com os sujeitos e 
instituições vinculadas ao debate;
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• Defesa de limites mínimos de segurança para distância de aplicação de agro-
tóxicos próximo às escolas;

• Necessidade de aproximação do SEPE com o FOFEC e com a Articulação de 
Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ);

• Provocar a SEEDUC a apresentar uma lista das escolas do campo da rede 
(importante diferenciar escolas do campo e colégios técnicos agrícolas). 
Provocar a UNDIME para provocar as redes municipais também;

• Aprofundamento dos estudos sobre Pedagogia da Alternância e divulgação 
dos seus princípios, como possibilidade de inspiração para várias experiên-
cias, mas garantir sua apresentação vinculada a suas origens camponesas; 

• Que o SEPE encampe a disseminação do debate sobre a Educação do Campo, 
apoiando os sujeitos em embates locais com as Secretarias e os CMEs a res-
peito da conceituação de “escola do campo”;

• Que o SEPE apoie os trabalhos de formação continuada para fortalecer as 
lutas locais pela Educação do Campo como Educação contextualizada nos 
diversos territórios, além de promover formações próprias pelo SEPE para 
os profissionais de educação sobre as questões relacionadas à Educação do 
Campo;

• Que o SEPE apoie a luta contra fechamento e nucleação das escolas do 
campo;

• Que possamos aprofundar, difundir e apoiar as relações entre os movimen-
tos de agroecologia e a educação do campo;

• Divulgação e aprofundamento da Pedagogia de Alternância;

• Visibilizar e construir políticas de conscientização e defesa das populações 
locais e das escolas do campo em relação ao uso extensivo e indiscriminado 
de agrotóxicos;

• UNDIME para provocar junto aos municípios a identificação das escolas do 
campo; provocar a SEEDUC para apresentar as escolas de educação do 
campo da rede estadual.



18

Grupo 9 - Privatização direta, indireta do Ensino e Resistência dos 
educadores 
• Realizar debates na base de núcleos e regionais sobre privatizações ;

• Debate sobre a BNCC na base e com estudantes (Boletins/Outdoors/Cartilha);

• Discussão sobre Greve Geral Sanitária e Greve contra a reforma administrativa;

• Campanha pelo Fora Cláudio Castro;

• Luta pela vacinação de funcionários e terceirizados;

• Transparência das contas do Sepe; 

• Discussão na base sobre machismo, racismo e LGBTQ+fobia;

• Incorporação do Sepe na plenária unificada da educação da educação 
básica com a universidade;

• Publicização (divulgação) do 24J;

• Produção de um plano de Educação Pública transformadora; 

• Contra mercantilização da Educação que é um direito;

• Que os profissionais recebam horas extras, equipamentos e acesso a inter-
net no trabalho remoto;

• Boletim virtual das lutas nacionais específica; 

Grupo 10 – EJA
• Retormar a proposta do seminário da direção do SEPE de 2020: Seminário 

pedagógico do EJA – Realizado em um final de semana – 2 dias – convidando 
municípios e pessoas envolvidas na EJA: base, direções do sindicato e esco-
las, gestores/as, Fórum EJA;

• Campanha Permanente com cartazes com as temáticas do manifesto em 
defesa da EJA.
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Grupo 11 – Direitos Humanos e áreas conflagradas
• Que sepe pressione os governos para o pagamento adicional de áreas 

conflagradas/difícil provimento;

• Presença de psicólogos nas escolas ou protocolo de encaminhamento 
para estudantes e profissionais da educação, orientada pelo conselho de 
psicologia;

• Reforçar a presença dos assistentes sociais;

• Reforçar a defesa contra as operações policiais em horário escolar;

• Curso de formação para profissionais nessas localidades;

• Protocolo para ação em áreas de conflito, com possibilidade de projeto 
de lei;

Grupo 12 – Gestão democrática

• O Sepe precisa retomar com mais veemência o debate sobre Gestão demo-
crática e participação nos conselhos, pois a função do sindicato é pedagógica.

• A Gestão democrática vai muito mais além de eleger direção de escola e 
é urgente que façamos o debate provocado por nosso mestre Paulo Freire 
do Projeto de Educação Popular onde seja debatida a concepção de escola 
democrática a partir da experiência coletiva de todos os personagens da 
escola.

• A nossa participação nos Conselhos também é muito importante.

• Criação de uma rede de estudos como é feito no NEEI, vinculado a SAE que 
ajude a pensar cursos de formação sobre o tema para a categoria e buscar 
parcerias com instituições (Instituto Paulo Freire) e universidades públicas e 
movimentos populares.

• Realização de duas plenárias: 1- Tema Gestão democrática 2- Com conselhei-
ros das diferentes instâncias.
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Grupo 13 - Valorização dos profissionais da educação

• Unificar à luta dos Auxiliares de Creches, Agentes de Educação Infantil, Agente 
de Educação;

• Especial, Agentes Educadores, Secretários Escolares, Merendeiras, Serventes 
e outros;

• Em relação aos Auxiliares de Creches e Agentes de Educação Infantil agregar 
à luta nacional do grupo “Somos todas professoras”;

• Que todos os funcionários da educação sejam reconhecidos como educado-
res, porque atuamos diretamente com nossos alunos seja nas salas de aulas, 
pátio, parquinho, refeitório, corredores e dentro das unidades escolares 
todas as ações são pedagógicas e que isto signifique, direitos iguais, inclu-
sive salariais e todos os benefícios dos planos de carreira. “SOMOS TODOS 
EDUCADORES”;

Grupo 14 -  Ensino Fundamental

Por falta de quórum, a reunião foi encerrada às 14:30h e os participantes 
migraram pra outros grupos.
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Moção de solidariedade

Aos profissionais da educação com salários atrasados e em especial às 
aposentadas e aposentados de São João de Meriti.

Nós, profissionais da educação, reunidas(os) nesta conferência do Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ), vimos, sensibilizadamente, manifestar  
nosso apoio e solidariedade às(aos) profissionais da educação que estão com salários atrasa-
dos, em especial as aposentadas e aposentados de São João de Meriti.

Nos últimos anos, diversos profissionais da educação têm sofrido com o não pagamento em 
dia de seus salários.

Queremos destacar em especial as(os) servidores e servidoras da educação aposentados 
deste município, pela sonegação perpetrada pelo governo municipal, em conluio com o 
Previmeriti, tendo chegado a até nove meses intercalados, a retenção destes salários.

Ressaltamos que tem sido uma agressão aos direitos básicos das pessoas que se aposenta-
ram e às decisões judiciais que se manifestaram a favor destas e destes servidores!

No momento em que a reforma administrativa tramita no congresso e visa, especialmente, 
abolir a estabilidade no emprego e o concurso público, (responsáveis pelo acesso transparente 
e atuação imparcial), é criminosa a atitude do prefeito de São João de Meriti ao usurpar o salá-
rio mensal em dia, direito básico garantidor da sobrevivência de seus e suas trabalhadoras.

Corrobora, assim, com o governo federal na desvalorização e consequente privatização dos 
serviços públicos, prejudicando a vida destes(as) e a expectativa de futuras aposentadorias.

Em vez de garantir tranquilidade e conforto a estas pessoas, em sua maioria mulheres que 
sustentam suas famílias, o governo abstém-se de sua responsabilidade que tem na pandemia,

Uma situação gravíssima, ceifando vidas, desempregando milhares de trabalhadores(as), dei-
xando profundas sequelas.

Assumimos também a tarefa solidária de pressionar juntos com vocês, o pagamento imediato 
dos valores devidos, fruto do trabalho árduo realizado.

Só a nossa luta sem tréguas possibilitará uma sociedade sem explorados e sem exploradores!

Prefeito Dr. João Ferreira Neto, pague o que deve, já!

Receber salário em dia é direito!

Rio de Janeiro, 08 a 10 de julho de 2021 | Conferência Estadual de Educação do Sepe-RJ

Secretaria de Aposentados e Aposentadas do Sepe-RJ e Coletivo Estadual


