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RESUMO 

 

 

Esta dissertação, resultado da pesquisa de mestrado, tem como objetivo refletir sobre as 

dimensões educativas das experiências de ocupação das escolas ocorridas no Brasil no 

primeiro semestre de 2016, em especial no Estado do Rio de Janeiro. A relevância deste 

trabalho encontra-se na constatação de que o processo de ocupação das escolas brasileiras faz 

parte de um acúmulo histórico de lutas da classe trabalhadora. Além disso, buscamos no 

conceito de vontade coletiva do italiano Antonio Gramsci, as vontades que impulsionaram os 

jovens trabalhadores-estudantes a ocuparem as escolas e reproduzirem suas vidas 

coletivamente. Para isto, visitamos diversas instituições ocupadas na região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Foram cerca de 20 entrevistas individuais com os jovens trabalhadores-

estudantes dos C.E. Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), C.E. David Capistrano e ao Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), situados em Niterói. Em São Gonçalo, 

conseguimos entrevistas com estudantes do C.E. Pandiá Calógeras e, no município do Rio de 

Janeiro, a E. E. Compositor Luiz Carlos da Vila. No âmbito nacional, buscamos compreender 

o movimento de ocupação de escolas a partir de jornais e revistas que nomeamos de 

“alternativos”, identificando as principais formas de protesto e organização dos estudantes. 

Por fim, entendemos que a coletividade das experiências da ocupação, seja na forma de auto-

organização ou na de autogoverno, ajuda a transformar as vontades individuais em vontades 

coletivas. Seria precoce falar em uma vontade coletiva, por isso optamos em utilizar germes 

da vontade coletiva, pois entendemos que o movimento, mesmo em suas contradições, tende a 

unificar as vontades individuais do seu interior a partir da coletividade. 

 

Palavras-chave: Jovens trabalhadores-estudantes, ocupação de escolas, vontade coletiva, 

coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation, consequence of the master’s research, aims to reflect about the education 

dimension of school occupations’ experience that occurred in Brazil in the first semestre of 

2016, in particular in the state of Rio de Janeiro. The relevance of this work is found in the 

fact that the process of occupation of brazilian schools is part of a historical accumulation of 

working class struggles. Besides that, we look at the concept of “collective will” from the 

italian Antonio Gramsci, the wills that boosted the Student worker young to occupy the 

schools and reproduce their lives collectively. For this, we visited a lot of occupied 

institutions in the metropolitan region of Rio de Janeiro. There were about 20 individual 

interviews with the Student worker young from C.E. Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), C.E. 

David Capistrano and Instituto de Educação Ismael Coutinho (IEPIC), located in the city of 

Niterói. In São Gonçalo, we got interviews with students from C.E. Pandiá Calógeras and in 

the city of Rio de Janeiro, the E.E. Compositor Luiz Carlos da Vila. At the national level, we 

seek to understanding the movement of schools’ occupation from newspapers and magazines 

that we call “alternative”, identifing the main forms of protest and organization of students. 

Lastly, we understand that the collectivity of occupation’s experiences, whether in the form of 

self-organization or self-government, helps to transform individual wills into collective 

desires. It would be precocious to speak of a collective will, for this reason we chose to use 

germs of the “collective will”, because we understand that the movement, even in its 

contraditions, tends to unify the individual wills of its interior from the collectivity.  

 

Keywords: Student worker young, school occupations’, collective will, collectivity.  
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos há 100 anos da Revolução Russa de 1917, um dos mais simbólicos 

movimentos de luta da classe trabalhadora. Mas, sem dúvida, uma das primeiras experiências 

da história de tomada dos meios de produção e ocupação dos espaços públicos por parte da 

classe trabalhadora é a Comuna de Paris. Na segunda metade do século XIX, a França pós-

napoleônica encontrava-se frágil economicamente e com vários problemas sociais decorrentes 

da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) 
1
. Nessa conjuntura turbulenta a classe trabalhadora 

francesa protagonizou um dos mais representativos movimentos de tomada dos meios de 

produção da vida social (COGGIOLA, 2011, p.165). A Comuna de Paris foi o resultado da 

luta da classe operária francesa e internacional contra a dominação política da burguesia. 

Segundo Coggiola (2011), uma das principais causas da Comuna foi a grande contradição 

social existente no país após a guerra contra a Prússia. Com a tomada do poder por parte dos 

revolucionários, a organização foi exercida por um governo provisório nomeado de Comitê 

Central da Guarda Nacional, um órgão eleito pelos batalhões da milícia popular que havia se 

formado para defender a cidade contra os exércitos prussianos, instaurando o “primeiro 

governo operário” (GOGGIOLA, 2011, p.170). Posteriormente o poder passa para a 

Assembleia de Deputados do Povo, ou seja, a Comuna.  

Para refletir sobre o movimento de ocupação de escolas no Brasil, no século XXI, por 

que iniciamos o texto desta Dissertação com a Comuna do Paris? Em que ela pode nos 

inspirar? Optamos em iniciar com a Comuna de Paris, pois compreendemos que o movimento 

de ocupação de escolas é resultado de um acúmulo histórico de lutas da classe trabalhadora, o 

que abordaremos mais a frente.  

Na Comuna, o papel de governante cabia aos operários, muitos dos quais eram 

membros da Primeira Internacional. Foram proclamadas, também, Comunas em Lion, 

Marselha, Tolouse e em algumas outras cidades que, entretanto, existiram por pouco tempo. 

Constituída pela classe trabalhadora, a Comuna de Paris buscou fazer um governo 

“dos produtores pelos produtores” (BARSOTTI; LERNER; ORSO, 2002, p.6). Preparou a 

reforma escolar, fundamentada no princípio da educação geral, gratuita, obrigatória, laica e 

universal. Formulou decretos sobre a organização de cooperativas de produção nas empresas 

                                                             
1
 Travada entre o Império Francês e o Reino da Prússia, governados, à época, por Napoleão III e Guilherme I, 

que tinha como primeiro-ministro Otto Von Bismark, respetivamente. A Guerra Franco-Prussiana estava 

permeada pela atmosfera do Nacionalismo, ideologia política que levou à formação dos grandes impérios do 

século XIX, como o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o japonês e o americano. Portanto, para 

compreendermos essa guerra, é necessário que saibamos como ela está relacionada com a formação do Império 

Alemão. 
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abandonadas por seus donos. Foi implementando o controle operário e a elegibilidade dos 

dirigentes de algumas empresas estatais, ou seja, uma tentativa de pôr em prática uma nova 

forma de organização da sociedade como contraponto ao capitalismo. A ocupação foi de 

extrema importância para a articulação dos revolucionários. Mesmo destacando suas 

contradições, Karl Marx (MARX, 1979: 83-84) assinala que: 

 

[...] a Comuna era, essencialmente, um governo da classe operária, fruto da luta da 

classe produtora contra a classe apropriadora, a forma política afinal descoberta para 

levar a cabo a emancipação econômica do trabalho. Sem essa última condição, o 

regime comunal teria sido uma impossibilidade e uma impostura. A dominação 

política dos produtores é incompatível com a perpetuação de sua escravidão social. 

A Comuna devia servir de alavanca para extirpar os fundamentos econômicos sobre 

os quais se apóia a existência das classes e, por conseguinte, a dominação de classe. 

Uma vez emancipado o trabalho, todo homem se converte em trabalhador, e o 

trabalho produtivo deixa de ser um atributo de classe.  

  

Assim como a Comuna de Paris, a Revolução Russa de 1917 colocou em prática um 

governo da classe operária. Inicialmente, o imenso e populoso
2
 Império Russo não era uma 

unidade coesa, mas um conjunto de povos e culturas, com vários problemas econômicos, 

sociais e políticos. O proletariado rural (maioria da população) encontrava-se miserável, preso 

às tradições da comuna rural, situação agravada pela alta concentração de terras nas mãos de 

poucos. Já nas cidades, o Império empreende um processo de industrialização (bancado pelas 

principais potências econômicas da época).  

Durante a primeira década do século XX, manifestações protagonizadas pela classe 

trabalhadora (urbana e rural) ocorreram por todo o Império. Em 1914, mesmo sem nenhuma 

condição estrutural, o Império Russo entra na Primeira Guerra Mundial gerando uma grave 

crise econômica.  

No início de 1917, a frágil burguesia russa tomou o poder, mas não conseguiu mantê-

lo por muito tempo.  Após março de 1917, vários empresários passaram a abandonar suas 

fábricas. Assim, os operários, para não ficarem sem seus empregos, ocuparam as empresas e 

organizaram o controle da produção. Os conflitos sociais foram se intensificando, 

principalmente por decorrência da guerra. Em abril do mesmo ano, um dos principais líderes 

bolcheviques, Lênin, voltou do exílio. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, 

setores dos bolcheviques viram a necessidade de tomarem uma medida mais radical, ou seja, a 

tomada do poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras da aristocracia e da igreja, os 

trabalhadores intensificavam a formação de sovietes e de comitês de fábrica. 

                                                             
2
 Cerca de 22 milhões de km² e 170 milhões de habitantes.  
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Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle do Soviete de São 

Petersburgo. Às vésperas do Segundo Congresso dos Sovietes de Toda a Rússia, os 

bolcheviques decidiram pela derrubada do Governo Provisório.  

Baseando seu poder nos sovietes e aliados com a ala esquerda do partido socialista- 

revolucionário, os bolcheviques iniciaram as medidas para a construção do Estado Soviético. 

A realização da Assembleia Constituinte foi interrompida. O controle operário da produção 

foi instaurado. As terras da nobreza e da igreja foram divididas entre o campesinato. Para 

administrar o Estado, o Congresso dos Sovietes criou o Conselho dos Comissários do Povo. 

Entre outubro de 1917 e março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo 

Estado. A administração da economia foi organizada em instituições estatais que passaram a 

esboçar a planificação da economia, buscando manter o controle operário das empresas dentro 

de certos limites. A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por 

Trotsky. O Tratado de Paz de Brest-Litovsk foi assinado com a Alemanha, retirando a Rússia 

da Primeira Guerra Mundial. 

As décadas após a Revolução Russa foram marcadas por expressivas mudanças na 

conjuntura mundial, quando uma “crise de valores” se configurou em todo o mundo por 

consequência da instabilidade que o continente europeu passava no período de pós-guerra. A 

frase de Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, explicita bem a 

inversão de valores do pós-guerra: “As luzes se apagam em toda a Europa” (HOBSBAWN, 

1995, p.30). O fim da Primeira Guerra Mundial também gerou um exacerbado nacionalismo, 

que refletiria na conjuntura dos anos vinte até o fim da Segunda Guerra Mundial.  

 A ideia de que a Europa perdeu sua importância como o centro do mundo, levantada 

por muitos pensadores da primeira década pós-guerra, é reforçada posteriormente pelo 

historiador Eric Hobsbawn, em sua obra “A era dos extremos”, afirmando que “A 

humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século desmoronou nas 

chamas da guerra mundial, quando suas colunas ruíram” (HOBSBAWN, 1995, p.30). Os 

pilares que sustentavam a imagem do homem europeu como exemplo de civilidade caiu por 

terra em decorrência das atrocidades da guerra. 

 Nesse contexto histórico, alemães, italianos, ingleses e espanhóis buscaram uma nova 

forma de organização social, e muitos sofreram influência da experiência revolucionária 

soviética de 1917. Um grande número de afiliações nos sindicatos, greves, manifestações e 

toda classe de agitação alcançaram grandes níveis na Europa ocidental. Em agosto de 1920, 

houve greves de ocupação de fábricas na Itália, como resposta às péssimas condições de 

trabalho e baixos salários. Estas greves começaram nas fábricas de engenharia e 
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posteriormente se estenderam às ferrovias, transportes rodoviários, e outras indústrias 

(RODRIGUES, 2011, p. 2-3).  

O movimento dos trabalhadores italianos, principalmente o proletariado urbano, 

adquiriu proporções gigantescas para a época. A crescente proporção do operariado obrigou a 

burguesia italiana a conceder direitos sociais. No mesmo momento, é posto em prática uma 

nova forma de organização e de luta dos trabalhadores: as comissões internas de fábrica que 

poderiam conter os embriões de organização dos trabalhadores semelhante aos sovietes, 

segundo Gramsci (2004, p. 272): 

 

Ele [o problema das comissões internas] é, para nós, o primeiro elo da cadeia 

histórica que leva à ditadura do proletariado e ao comunismo, no que se refere aos 

operários fabris. Mesmo na forma tosca e primitiva com que se apresentam 

atualmente, tais comissões correspondem a este princípio afirmado nas revoluções 

da Rússia e da Hungria: o de que a luta de classe, no período atual da história da 

indústria capitalista, realiza-se em um novo tipo de organização proletária, que se 

baseia na fábrica e não na categoria profissional (...). Nela [comissão interna], 

portanto, realizam-se embrionariamente todos os princípios que irão informar a 

Constituição do Estado dos Conselhos; nela se realiza a democracia operária. 

 

O movimento perde força na segunda década do século XX, mas deixa como legado a 

ideia de que é possível experienciar uma organização autogestionária. Assim como os 

movimentos citados anteriormente, o grande legado dos trabalhadores italianos foi o de 

manifestar a importância das ocupações como experiência de classe. 

Adentrando na segunda década do século XXI, estudos indicam
3
 que a juventude de 

várias partes do mundo saiu às ruas em busca de melhores condições de vida, participação 

política e cidadania. Para Rolnik (2013), os movimentos da Primavera Árabe, o Occupy Wall 

Street, os Indignados da Espanha e muitos outros, foram protestos majoritariamente 

compostos por jovens, convocados por meio de redes sociais, sem a presença predominante de 

partidos, sindicatos e outras organizações de massa tradicionais. Segundo Manuel Castells, os 

“movimentos surgidos em todo o mundo, tiveram origem numa crise econômica estrutural e 

numa crise de legitimidade cada vez mais profunda” (CASTELLS, 2013, p, 158-159). A crise 

do Estado de bem-estar social aligeirada a uma abissal desigualdade social fez com que o 

“caldeirão de indignação social e política” atingisse seu ponto de ebulição (CASTELLS, 

2013, p. 159). As manifestações contribuíram para a organização de uma grande parte da 

juventude em todo o mundo.  

No Brasil, os atos de 2013, que tomaram as ruas, foram a materialização do processo 

de crise econômica e política. É notório o fato de que as jornadas de junho de 2013 serviram 

                                                             
3
  Para saber mais sobre o assunto, ver Harvey (2012). 
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como um estopim para que muitos jovens brasileiros percebessem suas potencialidades 

políticas; compreendessem, na prática, que coletivamente são mais fortes e, além disso, que a 

democracia presume a participação da população nas decisões dos rumos da sociedade. 

Importante considerar que os atos brasileiros de 2013 foram minados por setores 

conservadores da burguesia que disputou sua orientação e acabou dissipando boa parte dessa 

rebeldia em bandeiras difusas e num patriotismo etéreo. Enquanto grupos de jovens 

hasteavam bandeiras de partidos políticos de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) e Partido dos Trabalhadores (PT), 

por outro lado, certos grupos gritavam “Sem partido!”, com o pretexto de evidenciar e ao 

mesmo tempo produzir um caráter apartidário das manifestações. Uma “crise de 

representatividade” foi evidenciada nas diversas manifestações; no entanto, vale lembrar que 

“a questão da representação não envolve apenas a crise dos partidos e da política” 

(ROLNIK, 2013. p 16). As manifestações foram um campo de disputa de projetos de país e 

ideologia política.  

Existem diversas experiências que a classe trabalhadora toma para si os meios de 

produção da vida social, dentre as quais podemos citar a experiência espanhola na década de 

30 do século XX, a Revolução Chinesa
4
 e muitas outras. Porém, o tempo socialmente 

necessário para o desenvolvimento dessa dissertação é relativamente curto para o devido 

estudo de tais experiências.   

Buscando relações com o nosso objeto de pesquisa e aproximando a exposição dos 

contextos históricos para o campo trabalho e educação, principalmente por se tratar de uma 

luta dos jovens/estudantes, podemos citar a reforma universitária de Córdoba, na Argentina 

(1918). Como assinalam Azevedo e Oliveira (2008), a reforma é um ponto de partida crucial 

“para se compreender os demais processos de reforma universitária, ocorridos em outros 

países latino-americanos [...] o que a torna referência obriga tória em qualquer debate que 

tenha por objeto a democratização da universidade” (AZEVEDO, OLIVEIRA, 2008, p. 65). 

O movimento começa a eclodir a partir das críticas à interferência do clero em atividades 

acadêmicas, e ganha maiores proporções com questões mais pontuais tecendo críticas a 

estrutura da universidade e a docência.  

 

a) autonomia universitária; b) eleição dos dirigentes pela comunidade acadêmica; c) 

concursos para a provisão de cargos docentes; e) docência livre; f) assistência livre; 

                                                             
4
 Sobre os outros processos revolucionários, ver Hobsbawn (1995). 
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g) gratuidade do ensino; h) renovação dos métodos de ensino e aprendizagem; i) 

assistência social para permanência dos estudantes e democratização do acesso j) 

extensão universitária; k) integração e unidade latino-americana (AZEVEDO, 

OLIVEIRA, 2008, p. 65). 

 

A Reforma de Córdoba nos ajuda a refletir sobre a importância da defesa do direito a 

educação de qualidade, bandeira defendida pelo movimento estudantil até os dias atuais. O 

fato ocorrido na universidade nos ajuda a compreender que a ocupação não é algo novo como 

forma de protesto na luta por uma educação de qualidade.  O seu legado inegável nos ajuda a 

refletir sobre um projeto de universidade para a América-Latina.    

As ocupações de escolas do século XX têm início no Chile com a “Revolta dos 

Pinguins”. Entre 2006 e 2011, os estudantes e professores chilenos exigiam uma educação 

pública de qualidade.  Ocuparam colégios, liceus e escolas por todo o país. O nome do 

movimento diz respeito ao uniforme padronizado dos estudantes. As pautas do movimento 

eram de uma enorme pluralidade: as primeiras reivindicações exigidas pelos manifestantes 

iam desde exame gratuito de seleção para universidade, até reforma dos banheiros em más 

condições, passando pelo passe escolar gratuito, e melhora nas merendas. Depois de semanas 

de marchas de protesto pelas ruas, poucos avanços tinham sido feitos.  

A mudança ocorre quando os estudantes do Liceu de Aplicação e do Instituto Nacional 

ocuparam seus edifícios no dia 19 de maio de 2006, reivindicando, além das primeiras pautas, 

a revogação da Lei Orgânica Constitucional de Ensino (LOCE), e o fim da municipalização 

do ensino, heranças da ditadura cívico-militar de Augusto Pinochet (ZIBAS, 2008).  

Pressionado pelo grande número de estudantes nas ruas, o governo chileno iniciou um 

processo de negociação, e criou um Conselho Assessor Presidencial de 78 membros, com o 

intuito de sugerir um novo contorno para educação do país, que substituísse a LOCE. Como 

era de se esperar, o Conselho Assessor não chegou a um consenso, os representantes das 

organizações de estudantes, professores e outros se retiraram antes do término dos trabalhos 

em dezembro de 2006, publicando um documento denominado La Crisis Educativa en Chile: 

Propuesta al Debate Ciudadano. Em 9 de abril, o Presidente mandou para o Congresso 

projeto de uma nova Lei General de Educación, e outro criando uma nova Superintendencia 

de Educación. Para Zibas (2008, p. 217), “no caso chileno, o ideal de uma escola 

democrática, inclusiva e “não reprodutiva” está muito presente e constitui claro objetivo de 

muitos grupos de professores e pesquisadores rigorosos e comprometidos, bem como de 

militantes muito ativos”.  

A partir da experiência chilena, o movimento de ocupação de escolas chega com força 

ao Brasil em 2015, logo após o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciar a 
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Reorganização Escolar, proposta que resultava no fechamento de 93 escolas estaduais. Em 

resposta à medida, os jovens trabalhadores-estudantes
5
 da rede estadual de ensino paulista, 

ocuparam as escolas de nível médio. Chegaram a ocupar 213 instituições por todo o Estado, 

resultando na demissão do Secretário Estadual de Educação, na época, Herman Voorwald. 

Segundo Sordi e Morais (2016), o “movimento de ocupação das escolas impôs a construção 

de uma nova dinâmica, na qual os estudantes reivindicaram a participação ativa nos debates 

e nas decisões sobre os rumos da educação pública nos espaços institucionalizados” 

(SORDI, MORAIS, 2016, p. 26).  O movimento ficou conhecido como “não feche a minha 

escola”. 

As conjunturas citadas acima são centrais para compreendermos que as lutas 

contemporâneas são resultados de experiências (THOMPSON, 1981) históricas da classe 

trabalhadora. Edward Palmer Thompson (1981) trabalha com a ideia de que a experiência 

surge quando há pensamento, pois homens e mulheres são racionais e refletem sobre as suas 

vidas. O autor conceitua experiência como “a resposta mental e emocional, seja de um 

indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas 

repetições do mesmo tipo de acontecimento.” (THOMPSON, 1981, p. 15).  

Fábricas, terras, centros culturais, escolas e muitos outros espaços são disputados nos 

processos históricos da humanidade. A palavra de ordem “ocupação” esteve presente em 

todos os momentos abordados. Portanto, entendemos que o movimento de ocupação de 

escolas é fruto do movimento de lutas históricas, que na conjuntura atual se materializa na 

luta contra os avanços neoliberais na educação. O trabalho coletivo educou os jovens 

trabalhadores-estudantes e formou um movimento de coletividade que se contrapôs à lógica 

individualista do capital. A partir dessa premissa, o presente trabalho busca investigar o 

processo de ocupação das escolas no Brasil, a partir da conjuntura do estado do Rio de 

Janeiro, analisando as formas de organização e as experiências educativas dos estudantes.  

Espelhando-se na experiência paulista, os estudantes cariocas ocuparam as escolas 

estaduais entre março e agosto de 2016 (UBES, 2016). O movimento luta contra o 

sucateamento da educação pública, as condições de trabalho dos professores e a falta de 

investimento no espaço físico das instituições. Além disso, também estava em disputa nos 

processos de ocupação a ressignificação do papel da escola para os estudantes, como veremos 

                                                             
5
 A partir desse ponto, passaremos a abordar na maioria das vezes juventude/estudantes como jovens 

trabalhadores-estudantes. Desenvolveremos esse conceito no capítulo I. Entendemos por jovens trabalhadores-

estudantes os jovens que, não abandonando os estudos, ajudam no rendimento mensal de suas casas, sustentam 

sozinhos seus lares, ou que praticam alguma atividade doméstica para seus responsáveis trabalharem fora; 

estudam muitas vezes em condições precárias; são marginalizados pelo Estado e por seus aparelhos de repressão 

e experimentam a “superexploração” (MARINI, 1973) do trabalho pelo capital. 
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no capítulo três do presente trabalho. Segundo professores e estudantes, algumas instituições 

passaram a ser um espaço de lazer e acolhimento. As entrevistas realizadas nos indicam que 

houve um processo de transformação na relação entre estudantes, professores e o espaço 

físico da escola. Mudanças nas relações que vão desde a postura em sala, com a relatada pela 

jovem trabalhadora-estudante A
6
 de 17 anos da Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da 

Vila, localizada no município do Rio de Janeiro: “Os estudantes que participaram da 

ocupação não matam mais aula. Pode verificar com a coordenação. Estamos aqui de aula 

vaga, mas ninguém quer ir para casa
7
”. Para o jovem trabalhador-estudante B

8
 de 18, 

também estudante da instituição, a relação com a escola melhorou a partir da ocupação:  

 

Estou percebendo que os alunos estão mais ligados com a escola. A escola tá com 

um novo ar. Temos sofá, piano, totó e até um cachorro - batizamos de Bili. Depois 

da ocupação, a escola se tornou nossa casa. Abrimos o espaço para toda favela. Sei 

que ainda tem uma galera que não se reconhece o que foi a ocupação, mas isso tá 

mudando aos poucos.  

 

As pautas dos jovens trabalhadores-estudantes repercute a necessidade de maiores 

investimentos nas escolas públicas, participação na eleição de diretor e melhores salários e 

condições de trabalho para os professores, que naquele momento encontrava-se em greve. 

Além disso, há um movimento de crítica a algumas questões do modelo de escola burguesa.  

Sobre o assunto, concordamos com Almeida (2010) ao afirmar que o modelo de escola 

burguesa, no momento neoliberal, é inclinada para a introdução dos jovens ao mercado de 

trabalho e não se preocupa em difundir conhecimento. A escola almeja formar os estudantes 

para que trabalhem de forma eficiente e se adaptem às mudanças no processo de produção. 

“Assim, o conhecimento passa a ser a expressão desse interesse” (ALMEIDA, 2010, p.60). 

Para Frigotto (2001), a função da escola capitalista é formar as várias partes do corpo do 

trabalhador coletivo, do intelectual orgânico da burguesia, passando pelos gerentes e 

supervisores do capital até os trabalhadores manuais. (FRIGOTTO, 2001, p.151-154).  

A partir do segundo semestre de 2016, o movimento de ocupação cresceu em âmbito 

nacional, ganhando força nas escolas do Paraná e sendo difundido para o restante do país. 

Escolas estaduais, Institutos Federais e Universidades Públicas passaram a ser ocupadas pelos 

estudantes. Conforme dados da UBES, em outubro se contabilizava 937 escolas ocupadas, 

além de 79 Institutos Federais e 60 Universidades Públicas (UBES, 2016). 

                                                             
6
 Segundo relatado na entrevista, a jovem trabalhadora-estudante A, não trabalha, mas ajuda em casa. Participa 

de um movimento artístico na favela de Manguinhos como atividade complementar.  
7
 Para preservar suas identidades, não utilizaremos os nomes dos estudantes. 

8
 Segundo relatado na entrevista, o jovem trabalhador-estudante B, trabalha de 18 às 22 horas como entregador 

de pizza.    
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 Esse processo de ocupação é reflexo da conjuntura que repercutiu no processo de 

impeachment da Ex-presidenta Dilma Rousseff, ocorrido em agosto de 2016, que coloca no 

poder o ilegítimo governo de Michel Temer. A partir do golpe, uma série de reformas 

ameaçam os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Estava em debate 

no período a medida provisória nº 746/2016 (atual Contrarreforma do Ensino Médio LEI 

Nº13. 415/17), que tinha como objetivo reformular o ensino médio brasileiro, além do ataque 

aos direitos básicos a partir da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 (novo Regime 

Fiscal - EC n. 95/2016), que limita os gastos públicos em saúde, educação e outros setores 

que atingem diretamente a classe trabalhadora. Além disso, o projeto de lei nº 193/2016 do 

senador Magno Malta (PR-ES), intitulado “Escola Sem Partido” (PL 2974/2014), transita no 

senado Federal (FRIGOTTO, 2016). O projeto visa eliminar a discussão ideológica no 

ambiente escolar, restringir os conteúdos de ensino partindo de uma pretensa ideia de 

neutralidade do conhecimento. Segundo Frigotto (2016):  

 

Ao por entre aspas a denominação de “Escola sem Partido” quer-se sublinhar que, 

ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido absoluto e 

único: partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de 

conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto da xenofobia 

nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um 

partido, portanto que ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia liberal, 

mesmo que nos seus marcos limitados e mais formais que reais. Um partido que 

dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do diferente 

(FRIGOTTO, 2016. P.12).  

 

Esses constantes ataques à democracia e aos diretos básicos foram conformando o 

movimento nacional de ocupação; ocupar passou a ser a palavra de ordem.  

Antes do movimento ocupação, assembleias e passeatas foram ferramentas de luta e 

serviram para chamar a atenção do Governo do Estado para a situação de calamidade que 

muitas instituições se encontravam. 

No período de ocupação, as instituições passaram a ser geridas pelos jovens 

trabalhadores-estudantes, que se dividiam em comissões de serviço, tais como: segurança, 

limpeza, comunicação, saúde, esporte e cultura. Eram realizadas reuniões e assembleias 

diariamente para divisão de tarefa e balanço da ocupação. Nesse contexto, faz-se necessário 

buscar na pedagogia socialista de Shulgin (2013) elementos que nos ajudem a entender como 

o trabalho e a organização foi central para a formação da coletividade dos estudantes. O autor 

traz a concepção de trabalho como princípio educativo para dialogar com a realidade. O 

trabalho de campo nas escolas evidenciou que houve um processo de aprendizagem por parte 

dos estudantes.  



19 

 

Tendo em conta o contexto do movimento nacional de ocupação de escola, a 

reconstrução histórica dos fatos nos ajuda a compreender a dimensão do nosso objeto em sua 

totalidade. Partimos do pressuposto de que as experiências vividas nos processos de ocupação 

de escola se constituem como experiências (THOMPSON, 1981) da classe trabalhadora tendo 

à frente os jovens trabalhadores-estudantes. 

Portanto, entendemos que o movimento de ocupação de escolas é fruto da luta da 

classe trabalhadora, que na conjuntura atual se materializa contra os avanços neoliberais na 

educação. O trabalho coletivo educa os jovens e forma um movimento de coletividade que se 

contrapõe à logica individualista do capital. A partir dessa premissa, o presente trabalho busca 

investigar o processo de ocupação das escolas no Brasil, a partir da conjuntura do Rio de 

Janeiro, analisando as formas de organização e as experiências educativas dos jovens 

trabalhadores-estudantes.  

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a refletir sobre as ocupações a partir dos 

seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral 

 

Analisar as dimensões educativas do movimento de ocupação de escolas, 

considerando a construção da vontade coletiva no processo de formação dos jovens 

trabalhadores-estudantes.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Identificar o contexto político, econômico e educacional em que se deram os processos 

de ocupação de escolas brasileiras. 

b) Identificar as reivindicações, formas de protesto e de organização dos jovens 

trabalhadores-estudantes, considerando a amplitude da ocupação de escolas em nível 

nacional e sua repercussão nas redes sociais e imprensa “alternativa”. 

 

Para atingir os objetivos, recorreremos ao materialismo histórico dialético, buscando a 

totalidade e as relações para além da aparência. No Método da Economia Política (2008), 

Marx nos auxilia a compreender a dimensão do movimento de ocupação de escolas como um 

todo caótico. O autor utiliza a população (que é a base e o sujeito do ato social de produção) 

como exemplo para explicar o movimento dialético. Para Marx, se analisarmos de perto, 
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tomaremos conhecimento de que a população é uma abstração se desprezarmos, por exemplo, 

as classes que a compõem. Por outro lado, se não analisarmos o capital, a divisão do trabalho 

e outras características da sociedade, as classes se tornam uma palavra vazia. É necessário 

fazer uma representação caótica do todo e partir do concreto idealizado para as representações 

mais simples. Nessa perspectiva, o autor pondera que é necessário dar uma viagem de modo 

inverso (dialética) até dar de novo com a população, mas agora não como uma representação 

caótica. Marx (2008, p.260) afirma que “o concreto é concreto, porque é a síntese de 

múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso”. Portanto o movimento de ocupação de 

escolas não se configura como um acontecimento isolado, e sim uma síntese de múltiplas 

mediações no movimento do real. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida da intuição e da 

representação. Assim, para compreender o movimento de ocupação, indo além de suas 

aparências, é necessário o desvelamento de suas mediações constituintes. Deste modo, torna-

se necessário compreendermos os alicerces da relação entre trabalho e educação presentes na 

sociedade capitalista, uma vez que essas relações são essenciais para o entendimento do nosso 

objeto de estudo.   

Os seres humanos são protagonistas de suas realidades por meio das relações que 

tecem, do desenvolvimento da vida em sociedade, logo, não há neutralidade naquilo que 

produzem, sobretudo na produção do conhecimento científico. Eles são fruto de seu tempo e 

de suas próprias relações inseridas num determinado contexto social, econômico, tecnológico 

e cultural. Decorrente disso, as condições materiais de suas vidas e os modos de produzir e 

reproduzi-las são inerentes ao seu tempo. Estudar o modo de produção capitalista é 

fundamental, pois desvela as contradições intrínsecas ao seu funcionamento, seus reflexos nas 

sociedades visto que ele não “nasceu naturalmente” naquelas, mas de sua organização e 

estrutura, e às suas relações estabelecidas em um determinado momento histórico.  

Tendo o materialismo histórico dialético como perspectiva ontológica, epistemológica 

e de práxis, se faz necessário entender a histórica relação do homem com o trabalho e sua 

potencialidade educativa.  O trabalho humano se difere do trabalho animal por ser consciente 

e proposital. Logo, o trabalho humano é viabilizado pela razão e as emoções estritamente 

humanas. O trabalho tem uma dimensão ontológica, já que homens e mulheres só se fazem 

humanos na medida em que realizam conscientemente suas atividades essenciais. Por isso, 

essa essência humana não é algo dado, natural, ou seja, “a essência humana não é uma 

abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações 

sociais.” (MARX; ENGELS, 2009, p.125).  
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O interesse em investigar as relações entre trabalho e educação, considerando a 

participação de jovens trabalhadores-estudantes nos processos de ocupação de escolas, é 

resultante da minha prática educativa enquanto ex-estudante e atual docente no Pré-vestibular 

Popular Práxis, projeto de extensão (PROEX) da Universidade Federal Fluminense desde 

2008. O projeto funciona no Campus do Valonguinho - Centro de Niterói. Apresenta uma 

proposta de educação que busca superar as perspectivas de mercado, de modo a desenvolver a 

participação coletiva de estudantes, professores e coordenadores na produção do 

conhecimento. Tem por meta, não se limitar aos parâmetros do vestibular/“Novo Enem”, mas 

sim, fomentar a construção de uma visão crítica da sociedade, se organizando como 

movimento social. E, outra vivência foi no Centro de Referência de Juventude (CRJ) 
9
, espaço 

que lecionei História entre os anos 2014 e 2015, como professor do ensino fundamental e 

médio, trabalhando com os jovens das comunidades do Complexo do Alemão, Jacarezinho, 

Manguinhos e Vila Ipiranga.  

Deveras significativa foi à oportunidade de acompanhar e participar do processo de 

ocupação da Faculdade de Educação da UFF no ano de 2016, inclusive por meio das aulas 

públicas ministradas pelos alunos inscritos no Seminário Permanente de Produção de 

Conhecimento (SPPC), com as professoras Eunice Trein e Lia Tiriba. Mesmo com suas 

contradições, a experiência da ocupação da UFF nos mostrou como foi educativa e importante 

para formação dos jovens a experiência de ocupar um espaço coletivamente, trabalhar 

coletivamente, participar de espaços onde todos têm a oportunidade de falar e ser ouvidos, 

ainda se formar politicamente.  

Além da experiência como docente e a participação no Seminário Permanente de 

Produção de Conhecimento (SPPC), a minha trajetória de vida também me instigou conhecer 

melhor o universo das ocupações e dos jovens trabalhadores-estudantes. Comecei a trabalhar 

no comércio e na construção civil ainda na infância para ajudar no rendimento de casa. A dura 

jornada de estudar e trabalhar me acompanha até hoje.  

Sem desconsiderar meu envolvimento no processo de ocupação de escolas e com os 

jovens trabalhadores-estudantes de uma maneira geral, e tampouco a não existência de 

neutralidade na produção do conhecimento, os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização do presente trabalho combina análise documental, análise em jornais, revistas e 

mídias sociais, além de entrevistas semiestruturadas. 

                                                             
9
 Nos CRJ’s, atuei como professor do ensino fundamental e médio. Trabalhei com os jovens das comunidades do 

Complexo do Alemão, Jacarezinho, Manguinhos e Vila Ipiranga.  
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Para dar conta dos objetivos desta pesquisa, buscamos realizar uma rigorosa revisão de 

literatura sobre a composição dos nossos referenciais teórico-metodológicos. Marx (2008) nos 

auxilia a desvelar as aparências do nosso objeto, além de contribuir com o debate sobre a 

centralidade do trabalho; Gramsci (2000) para compreendermos a formação da vontade 

coletiva e apreender o movimento das ocupações. Nesse aspecto, faz-se necessário abordar o 

processo da formação da coletividade pelos estudantes, logo, buscamos as perspectivas 

pedagógicas de Makarenko (2002), Pistrak (2011) e Shulgin (2013).  

No que diz respeito ao trabalho de campo, tecemos uma análise dos jornais “A Nova 

Democracia”, “Brasil de fato”, “GGN” 
10

 e “Carta Maior” 
11

, as revistas “Caros Amigos” e 

“Carta Capital”, além de panfletos, notas publicadas em sites e redes sociais das escolas. 

Com base nesse material, foi feito um levantamento e analisado as reivindicações e formas de 

protesto dos estudantes, bem como do contexto de ocupação de escolas em nível nacional. 

Essas fontes irão nos auxiliar na compreensão da realidade/contexto maior, onde nosso objeto 

esta imerso e, ao mesmo tempo, é parte integrante. Como qualquer fonte histórica, os jornais 

devem ser utilizados criticamente pelo pesquisador, para não correr o risco de se deixar levar 

pelo discurso da fonte e, consequentemente, realizar uma análise precipitada, acrítica e 

superficial. 

Ainda sobre o trabalho de campo, visitei diversas escolas ocupadas na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. O destaque das entrevistas será dado às seguintes escolas: 

em Niterói, o Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), Colégio Estadual David 

Capistrano e ao Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC); em São Gonçalo, o 

Colégio Estadual Pandiá Calógeras; e, no município do Rio de Janeiro, a Escola Estadual 

Compositor Luiz Carlos da Vila.   

Para melhor visualizar essa relação, trazemos abaixo a forma que organizamos o 

presente trabalho, onde o dividimos em três capítulos. 

No primeiro, denominado “Centralidade do Trabalho, Coletividade e Vontade 

Coletiva”, buscamos nos fundamentos do materialismo histórico dialético a gêneses da 

formação da coletividade que, no nosso entendimento, só é possível a partir do trabalho. Na 

sessão 1.1 denominada “Centralidade do trabalho: Por que jovens trabalhadores-estudantes?”, 

buscamos ressaltar a importância do trabalho mesmo na sua forma primitiva, alienada ou 

explorada, é educativo na vida dos seres humanos (GRAMSCI, 2004).  A partir desse ponto, 

procuramos compreender o processo de formação da coletividade entre os estudantes das 

                                                             
10

 Jornal online disponível em: https://jornalggn.com.br/ 
11

 Jornal online disponível em: https://www.cartamaior.com.br/ 
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ocupações. Nessa empreitada, buscamos na sessão 1.2, denominada “A Vontade Coletiva em 

Gramsci”, elementos que nos ajude a compreender a formação da coletividade entre os 

estudantes a partir do conceito de vontade coletiva em Gramsci. Partimos da premissa que a 

vontade coletiva não está ligada, apenas, a ações reativas de resistência das massas, mas está, 

principalmente, a um processo ativo e inventivo, que, buscando criar um novo Estado, 

necessita de uma nova consciência, de um horizonte orgânico e de direção. A solução não 

pode se dar apenas com reações “espontâneas”, crítica que Gramsci faz a Sorel, por acreditar 

que este autor abandona a solução - dos problemas históricos - “ao impulso vital”, ou seja, à 

“espontaneidade” das massas (GRAMSCI, 2000). Na sessão 1.3, intitulada “O Mal Educado: 

Escola unitária, escola do trabalho e a formação da coletividade”, buscamos articular o 

manual "Como Ocupar um Colégio”
12

, traduzido pelos jovens trabalhadores-estudantes 

paulistas, com as obras de Gramsci (1999), Makarenko (2002), Pistrak (2009) e Shulgin 

(2013).  

No segundo capítulo intitulado “#Ocupa tudo: Brasil mostra a sua cara”, nos 

debruçaremos sobre os meios de comunicação “alternativos” como ferramentas de 

amplificação das diversas vozes do movimento de ocupação de escolas, com o intuito de 

identificar o contexto político, econômico e educacional em que se desenvolveram os 

processos de ocupação de escolas.  Na seção 2.1, denominada “Os meios de comunicação 

“alternativos” e a disputa pela hegemonia”, debatemos o conceito de hegemonia a partir da 

teoria de Antonio Gramsci, além de articular com as leituras de Giannotti (2014). Na mesma 

sessão, buscamos elucidar o que compreendemos por jornalismo “alternativo” a partir das 

leituras de Raymond Williams (2011). Na sessão 2.2, “As ocupações na visão dos meios de 

comunicação “alternativos””, buscamos a partir das fontes impressas a compreensão de como 

era veiculado as informações sobre as ocupações nas mídias “alternativas”. A Contrarreforma 

do Ensino Médio e o Ajuste Fiscal, assuntos recorrentes nas matérias dos jornais e revistas, 

são temas da sessão 2.3, “A PEC do “fim do mundo” e a Contrarreforma do Ensino Médio”. 

Dando prosseguimento a análise das nossas fontes, observaremos a recorrência de manchetes 

sobre os avanços conservadores na educação que se materializam no projeto de lei “Escola 

sem Partido”, tema da sessão 2.4, “O mito da neutralidade: A escola do partido único”.  

Por fim, é no terceiro capítulo, “Jovens trabalhadores-estudantes e suas práticas 

educativas”, que procuro trazer o acúmulo apresentado dos capítulos anteriores para o diálogo 

com o objeto escolhido. De antemão, na seção 3.1, “As mídias sociais como instrumento de 

                                                             
12

 Documento dos estudantes argentinos e chilenos conhecido como “Cómo Tomar un Colegio”. 
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luta dos estudantes”, buscaremos evidenciar a importância da organização dos estudantes a 

partir das mídias sociais, principalmente pelo Facebook.  

No âmbito da sessão 3.2, “As experiências das ocupações de escolas”, apresentamos 

algumas experiências dos jovens trabalhadores-estudantes. Para isso, nos apoiaremos no 

conceito de experiência em Thompson. Nesse sentido, a sessão 3.3, “#Ocupa Compositor”, 

traz a experiência da Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, instituição que 

passamos mais tempo realizando o trabalho de campo.  

Na última sessão 3.4, “O movimento de (des) ocupação”, apresentamos o movimento 

de desocupação e seus embates com os jovens trabalhadores-estudantes do movimento de 

ocupação. 

Por fim, na conclusão intitulada “A luta continua!”, apresentaremos um panorama 

geral do trabalho de campo e as conclusões.  
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1. CAPÍTULO I - CENTRALIDADE DO TRABALHO: COLETIVIDADE E 

VONTADE COLETIVA.  

 

No presente capítulo, ponderaremos o processo de organização dos estudantes a partir 

do trabalho. Buscaremos nos fundamentos do materialismo histórico dialético a gêneses da 

formação da coletividade que no nosso entendimento só é possível a partir do trabalho. 

Analisaremos a formação da coletividade a partir do materialismo histórico dialético. 

Destacaremos a ontológica relação entre os seres humanos e o trabalho, destacando o 

processo de estranhamento produzido pelo sistema capitalista. A partir disso, na sessão 1.1 

intitulada “Trabalho e Educação: Por que optamos chamar de jovens trabalhadores-

estudantes?”, pretendemos avançar com as contribuições de Karl Marx, Gramsci e Kosik. 

Neste momento, analisaremos a relação trabalho e educação abordando as diferentes 

formas de participação dos jovens no mundo do trabalho. Na sessão 1.2, “A Vontade Coletiva 

em Gramsci”, pretendemos avançar por meio de leituras que buscam contextualizar esta 

fração da classe trabalhadora, frente aos obstáculos impostos pelo capital.  Abordaremos o 

debate sobre a formação da vontade coletiva em Gramsci, partindo da premissa que essa 

vontade não está ligada, apenas, a ações reativas de resistência das massas, mas, 

principalmente, a um processo ativo e inventivo, que, buscando criar um novo Estado, 

necessita de uma nova consciência, de um horizonte orgânico e de direção. A solução não 

pode se dar apenas com reações “espontâneas”, crítica que Gramsci faz a Sorel, por acreditar 

que este autor abandona a solução - dos problemas históricos - “ao impulso vital”, ou seja, à 

“espontaneidade” das massas. Derivaria da irrupção simultânea dos diversos componentes da 

sociedade na vida política. Um processo mediante o qual e no qual as sociedades respirariam, 

indo além do jogo político restrito, institucionalizado. Para desenvolver o tema, elegemos 

como referência Gramsci (1999; 2000; 2001), Semeraro (1997) e Rummert (2007).  

Em seguida, na sessão 1.3, “O Mal Educado: Escola unitária, escola do trabalho e a 

formação da coletividade”, articularemos o manual "Como Ocupar um Colégio”, documento 

dos estudantes chilenos e argentinos traduzido pelos jovens trabalhadores-estudantes 

paulistas, com as experiências de Gramsci (1999), Makarenko (2002), Pistrak (2009) e 

Shulgin (2013).  
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1.1 Trabalho e Educação: Por que optamos chamar de jovens trabalhadores-

estudantes? 

 

Muitos estudos analisam a juventude como um período de crise, dúvida e 

irresponsabilidade. “Atualmente, os jovens estão na mídia, nos anúncios e nos produtos da 

indústria cultural. Geram modismos e formas peculiares de comunicação e são altamente 

influenciados por estes” (FISCHER, PEREIRA, TIRIBA, 2013, p.69). É um grupo 

heterogêneo em sua composição. Suas concepções religiosas, culturais e a classe social a qual 

estão inseridas ajudam a orientar as suas necessidades. Compreender as dinâmicas das 

juventudes significa despir o mundo contemporâneo, “pois as perspectivas da juventude estão 

inseridas em um tempo que conjuga um acelerado processo de globalização e crescentes 

desigualdades sociais” (LOPES, TIGRE, 2015, p.3). Silva, Pelissari e Steimbach (2013, p.4) 

no artigo “Juventude, escola e trabalho: permanência e abandono na educação profissional 

técnica de nível médio”, que aborda as relações entre juventude e escolarização, nos alertam 

que a categoria juventude não é estática e está em constante disputa na sociedade. Segundo as 

autoras: 

 

Quando tratamos de concepções sociológicas a respeito de determinadas categorias, 

é importante termos em mente que tais concepções não são estáticas. Ao contrário, 

são sempre suscetíveis a novos olhares e aportes. É nesse sentido que entendemos 

que o recorte etário para a categoria juventude, até então utilizado recorrentemente 

por pesquisadores das mais diversas vertentes teóricas, possui – sobretudo na 

sociedade do pós-guerra, que trouxe consigo profundas remodelagens na estrutura 

econômica capitalista e, consequentemente, no mundo do trabalho – sérios limites. 

Da mesma forma, as abordagens funcionalistas, de matriz positivista e iluminista, 

que imputam à juventude uma natural predisposição à transgressão e à delinquência 

são absolutamente inadequadas para qualquer análise social que se procure fazer 

(SILVA; PELISSARI; RIBEIRO; STEIMBACH, 2013, p.4). 

 

No mundo do trabalho, os jovens enfrentam diversos obstáculos. A falta de formação 

necessária segundo o capitalismo, condições de trabalho precárias e o alto índice de 

desemprego são alguns problemas que atingem diretamente a juventude, principalmente a da 

classe trabalhadora. O processo de acumulação flexível (HARVEY, 2010) trouxe novas 

relações de produção, trabalho e principalmente, novas dinâmicas sociais. Frigotto (2009) em 

seu artigo “Teoria e práxis e o antagonismo entre a formação politécnica e as relações 

sociais capitalistas”, denuncia a atual conjuntura de precarização do trabalho. 

 

As competências a serem desenvolvidas e que garantem empregabilidade são as que 

o mercado reconhece como as que tornam cada trabalhador o máximo produtivo. O 

capital agora não só se interessa pela força física, mas também pelas qualidades 
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intelectuais, emocionais e afetivas. De resto, o empregável tem a qualidade 

mercantil de ser flexível e de permanecer com garantia de emprego apenas enquanto 

funcional ao seu empregador. Uma pedagogia que apaga a memória de organização, 

de coletividade e também de direito ao trabalho (FRIGOTTO, 2009. P. 74).  

 

A condição problemática enfrentada pelo jovem na falta de experiência, na pouca 

qualificação profissional ou em alguns casos, os reduzidos anos de escolaridade, faz com que 

eles sejam as principais vítimas do desemprego ou empurrados para o subemprego. Segundo 

dados do IBGE (2016), aproximadamente 24,1% dos jovens trabalhadores
13

 brasileiros 

encontravam-se desempregados só no primeiro trimestre de 2016. A forma precária de 

ingresso no mundo do trabalho é o reflexo das novas demandas de produção capitalista. 

Baixos salários, precarização e a “superexploração”
14

 do trabalho tornaram-se comuns para o 

universo dos jovens pertencentes à classe trabalhadora.  

Um aspecto importante a ser destacado sobre as juventudes trabalhadoras é o alto 

índice de mortalidade. Segundo o Mapa da violência (2015), documento formulado a partir de 

estudos da UNESCO, o Brasil encontra-se em terceiro lugar no ranking mundial no que se 

refere a assassinatos de jovens (SOUZA, 2004), sendo boa parte negra e pobre.  

Ao pesquisar os jovens brasileiros, Charlot (2007, apud ALVARENGA e OLIVEIRA, 

2014) “considera que ao estudarmos os jovens, devemos adotar o termo juventudes” 

(ALVARENGA; OLIVEIRA, 2014, p.4), pois: 

 

“Juventude” remete a um conjunto de relações sociais entre jovens e adultos. A 

articulação entre essas relações e uma conjuntura histórica define a condição da 

juventude em uma determinada época. Essa condição faz sentido além das 

diferenças nacionais, geográficas, étnicas e até de gênero. Entretanto, nem por isso 

se deve esquecer que, adotando-se uma distinção usada por vários sociólogos 

brasileiros, essa condição é vivida em várias situações de gênero, classe, etnia, etc. 

Esse é um dos embasamentos para a utilização do termo juventudes no plural e leva 

a combinar o plural com a unicidade dos jovens, em especial em relação a outras 

gerações. (CHARLOT, 2007, p.209, apud ALVARENGA e OLIVEIRA, 2014, p.4).  

 

                                                             
13 Sobre desemprego de jovens, também ver Carrano e Sposito 2003.  
14

 Para Marini, o conceito de superexploração do trabalho se dá fusão de duas grandes formas de exploração que 

seriam o aumento da força produtiva do trabalho e a maior exploração do trabalhador. Segundo o autor, essas 

duas grandes formas de exploração tenderiam a se combinar durante o desenvolvimento capitalista, produzindo 

economias nacionais com maior incidência de uma ou outra. Ao predomínio da maior exploração do trabalho 

corresponderia, precisamente, a superexploração do trabalho. O conceito de superexploração do trabalho designa 

a queda dos preços da força de trabalho por debaixo de seu valor e pode ocorrer através de três mecanismos: 

redução salarial, elevação da intensidade de trabalho ou aumento da jornada de trabalho, ambos sem o aumento 

da remuneração equivalente à maior utilização e desgaste da força de trabalho. Segundo Marini, a 

superexploração é o resultado de compensações que visam neutralizar transferências de mais-valia dos capitais 

de menor intensidade tecnológica para aqueles que desfrutam de situação monopólica. Estas transferências se 

originam nos processos de concorrência inerentes à circulação do capital e são impulsionadas, principalmente, 

pela mais-valia extraordinária, mas também pelos preços de produção. 
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Entendemos que é importante ressaltar a pluralidade de classe, etnia, gênero, entre as 

juventudes destacado por Charlot (2007, apud ALVARENGA e OLIVEIRA, 2014), mas nossa 

referência nesta pesquisa são os jovens estudantes que ocuparam as escolas públicas, ou seja, 

uma juventude que pertencente à classe trabalhadora. Concordamos com Silva, Pelissari e 

Steimbach (2012) que a categoria juventude “não tem sentido se não analisada como uma 

construção histórica e social, permeada por todas as lutas e contradições que movem a 

sociedade” (SILVA; PELISSARI; STEIMBACH, 2012, p.4). Nomearemos esse grupo de 

“jovens trabalhadores-estudantes”, pois entendemos que os jovens desse grupo são 

trabalhadores e ajudam no rendimento mensal de suas casas (quando não sustentam sozinhos), 

ou praticam alguma atividade doméstica para seus responsáveis trabalharem fora, e estudam 

muitas vezes em condições precárias; sendo marginalizados pelo Estado e os seus aparelhos 

de repressão e experimentam a “superexploração” (MARINI, 1973) do trabalho pelo capital.  

A partir de estudos sobre os jovens de periferia pertencentes à classe trabalhadora, Alvarenga 

e Oliveira, descrevem a realidade de abandono da juventude periférica.  

 

Para esses jovens e suas famílias, faltam saneamento básico, condições adequadas 

de moradia, equipamentos de esporte e lazer, garantias trabalhistas, atendimento 

médico, creches e escolas públicas de qualidade. Sobram-lhes problemas 

relacionados à proximidade com a violência urbana – personificada no tráfico de 

drogas –, à poluição e degradação ambiental, à ausência de políticas públicas de 

enfrentamento aos problemas decorrentes do crescimento urbano desordenado 

(ALVARENGA; OLIVEIRA, 2014, p.6).  

 

O fato de estudarmos os jovens trabalhadores-estudantes das escolas ocupadas nos dá 

a responsabilidade de analisarmos suas realidades como trabalhadores e/ou filhos de 

trabalhadores e trabalhadoras. Sabemos que o tempo socialmente necessário para a produção 

de uma dissertação de mestrado é limitado, portanto não foi possível aprofundar em debates 

categóricos para nos aprofundarmos na discussão sobre os jovens trabalhadores-estudantes. 

Em vista disso, optamos por refletir sobre a condição desses jovens a partir da centralidade do 

trabalho.  

Saviani (2007), baseado na obra de Marx, afirma que a relação entre trabalho e 

educação é calcada em fundamentos histórico-ontológicos, já que os seres humanos são os 

únicos seres que trabalham e educam. Partindo dessa premissa, o autor problematiza a visão 

filosófica que acabou caindo em um senso comum onde o ser humano se diferencia dos 

animais a partir da sua racionalidade. Para o autor, essa visão se contrapõe à existência 

histórica do ser humano. O autor detalha os fundamentos histórico-ontológicos. Para Saviani, 

“fundamentos históricos porque referidos a um processo produzido e desenvolvido ao longo 
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do tempo pela ação dos próprios homens. Fundamentos ontológicos porque o produto dessa 

ação, o resultado desse processo, é o próprio ser dos homens” (SAVIANI, 2007, p.155). 

Dessa forma, a formação dos seres humanos vem interligada à produção de sua existência ao 

longo da história. Este processo é também um processo educativo. Assim, a origem da 

educação está ligada diretamente a origem dos próprios seres humanos. Esses produzem sua 

existência a partir da relação em comunidade e com a natureza. Dessa interação nascem 

conteúdos validados pela experiência, que serão transmitidos de geração a geração, 

reafirmando assim o caráter educativo desse processo. Assim, a humanidade é fruto desse 

processo de trabalho acumulado.  

O trabalho mesmo na sua forma mais primitiva tem um papel educativo na vida dos 

seres humanos. No entanto, é preciso considerar que o trabalho a partir da divisão social 

imposta pelo capital, torna-se alienado. O trabalho é duplamente dimensionado e, portanto, 

ele é ao mesmo tempo histórico e ontológico, particularmente na sociedade capitalista, na 

qual, segundo Marx, o: 

 

[...] completo desenvolvimento das potencialidades humana aparece como uma total 

alienação, e a destruição de todos os objetivos fixos e unilaterais, como o sacrifício 

do fim em si mesmo, em proveito de forças que lhe são externas. Mesmo nesta 

forma tão desumanizada e aparentemente contraditória, o ideal humanista do livre 

desenvolvimento individual está mais próximo do que já mais esteve da 

emancipação humana se aproxima cada vez mais (MARX, apud, HOBSBAWM, 

2006, p.19).  

 

A partir dessa premissa o debate sobre as categorias “trabalho produtivo e 

improdutivo” é de suma importância para compreendermos a extração de mais-valia e a 

concepção de educação da sociedade burguesa. Essas categorias dizem respeito 

incontestavelmente ao processo como se configura a produção capitalista enquanto processo 

de produção de mais-valia. Compreender esse debate nos ajuda a refletir sobre a condição de 

exploração das quais muitos estudantes entrevistados no trabalho de campo se encontravam.  

A abordagem de Marx (2013) sobre trabalho produtivo está relacionada diretamente 

com a produção capitalista, ou seja, é um conceito de caráter histórico e temporal.  

Segundo Marx (2013), o “produto por excelência da produção capitalista é a mais 

valia” (MARX, 2013.p. 125). Apenas é produtivo, o trabalho que produz mais-valor, embora 

todo trabalhador seja produtivo.  

 

Todo trabalhador produtivo é um assalariado, mas nem todo assalariado é um 

trabalhador produtivo. Quando se compra o trabalho para consumi-lo como valor de 

uso, como serviço – e não para colocá-lo como fator vivo em lugar do valor do 

capital variável e incorporá-lo ao processo capitalista de produção -, o trabalho não é 
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trabalho produtivo e o trabalhador assalariado não é trabalhador produtivo. Seu 

trabalho é consumido por causa de seu valor de uso, não como trabalho que gera 

valores de troca; consome-se-o improdutiva, não produtivamente. (MARX, 2013, 

p.128). 

 

 E é importante salientar que o valor de uso da mercadoria no capitalismo é justamente 

criar valor. Logo, o significado de trabalho produtivo não está diretamente relacionado ao 

trabalho concreto, que historicamente produz valor de uso, mas sim ao trabalho abstrato, pois 

o mesmo produz valor de troca e consequentemente, a mais-valia. O trabalho concreto é 

portador do trabalho abstrato. Ou seja, a produção de um valor de troca sobrepõe a 

necessidade e utilidade desse objeto para os indivíduos e para a sociedade, portanto, seu valor 

de uso. O trabalho abstrato materializa-se em trabalho produtivo e improdutivo. Ambos são 

indispensáveis à reprodução ampliada do capital, mas distintos ontologicamente. A esfera 

produtiva produz mais-valia e a esfera improdutiva, não a produz. Como citado acima, a 

reprodução do capital demanda a existência do trabalhador coletivo que produz mais-valia e 

de outro que não produz, mas ambos são imprescindíveis à manutenção do sistema capitalista. 

Segundo Frigotto (2001), trabalho produtivo e improdutivo são interdependentes. O autor 

retoma as concepções de Marx sobre trabalho produtivo e improdutivo para explicar o 

movimento dialético e entender como parte de uma mesma totalidade de formação do 

trabalhador coletivo. (FRIGOTTO, 2001, p.145-148) 

O trabalho produtivo constitui-se como elemento fundamental para o entendimento da 

essência do sistema do capital (MARX, 2013).  Na sociedade capitalista, o trabalho produtivo 

é aquele que se troca por capital, ou seja, é trabalho que se troca por dinheiro, que na 

qualidade de capital enfrenta e domina a força de trabalho. É um grande produtor de mais-

valia e, consequentemente, lucro para o capitalista. Do ponto de vista da máquina produtiva 

total, o trabalhador produtivo produz muito além do necessário para a sua existência; produz 

em excedente que garante a existência e o lucro exacerbado do capitalista. O fundamento 

desse tipo de produção está na relação do valor de uso e valor de troca da força de trabalho. O 

processo de produção do trabalho como processo de valorização do capital implica que o 

capitalista precisa apoderar-se cada vez mais de trabalho produtivo para multiplicar a riqueza 

abstrata. A produção capitalista como superprodução do trabalho para atender às necessidades 

da burguesia implica que o trabalhador deve participar cada vez menos do processo de 

partilha da riqueza produzida, haja vista que, na sociedade capitalista, a produção de riqueza é 

ao mesmo tempo produção de miséria. A produção capitalista requer permanentemente o 

desenvolvimento das forças produtivas e a constituição de superprodução de riqueza, sem que 

isso represente alguma melhoria das condições de existência da classe operária. 
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 Em contrapartida, o trabalho improdutivo é todo aquele que não estaria 

imediatamente ligado à esfera da produção de mercadorias, mas ele (o trabalho improdutivo) 

é mediação para a geração de mais-valia que muitas vezes é relacionado com a produção 

industrial. Marx (2013) destaca que todo o trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo 

trabalhador assalariado é produtivo. Aquele que executa o trabalho produtivo, além de ser um 

assalariado, cumpre uma função social importante para o capital que é a de produzir mais-

valia.  

Essa divisão do trabalho criou uma classe trabalhadora expropriada dos bens materiais 

e dos saberes produzidos a partir do trabalho. O processo de alienação do trabalho é 

fundamental para a manutenção da hegemonia burguesa na sociedade capitalista. Mészáros ao 

analisar a obra de Marx (MÉSZÁROS, 2006), afirma que o homem não só aliena parte de si 

quando concebe um Deus, mas também quando aliena outros produtos de sua atividade na 

forma de arte, moral ciência, filosofia; aliena produtos de sua atividade social na forma do 

Estado, do direito, das instituições sociais. Mas uma alienação é central para Marx: a 

alienação econômica (MÉSZÁROS, 2006), sendo expressa em duas partes, o trabalho como 

atividade fragmentada e como produto apropriado por outros. No primeiro caso, a separação 

do trabalho, em todas as suas instâncias, torna o trabalhador alienado, que não se reconhece 

mais em uma atividade porque acaba desenvolvendo apenas uma de suas habilidades, seja 

braçal ou intelectual, provocando uma divisão social.  

 

Somente no interior desse quadro poderia o conceito de alienação - um conceito 

eminentemente histórico, como vimos - assumir um lugar central no pensamento de 

Marx, como o ponto de convergência de múltiplos problemas socioeconômicos e 

também políticos, e só a noção de alienação poderia assumir esse papel dentro de 

seu quadro conceitual (MÉSZÁROS, 2006, p. 73).  

 

O desenvolvimento gradual da produção proporcionou uma divisão do trabalho cada 

vez mais complexa. Esse processo de divisão propiciou uma severa ruptura com antigas 

formas de organização comunal, provocando um processo de apropriação privada dos meios 

de produção da vida. Essa divisão foi fundamental para a organização da sociedade 

capitalista. No segundo, o trabalhador tem a riqueza gerada pelo seu trabalho tomada pelos 

proprietários dos meios de produção. O trabalhador não reconhece mais o produto de seu 

trabalho e não se dá conta da exploração a que é submetido. O que se exterioriza não é sua 

essência, mas algo estranho a ele. A depreciação do mundo humano aumenta 

proporcionalmente à valorização das coisas (MARX, 2015). O trabalho na sociedade 

capitalista é um trabalho estranhado, que perde gradualmente o seu sentido ontológico, sua 
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capacidade de ser o mediador da diferenciação entre os seres humanos e os animais, de ser a 

afirmação do ser genérico, que nega o seu poder criativo e transformador, para se tornar um 

meio de vida individual, um simples meio de subsistência. 

A partir do debate acima, preferimos refletir sobre a condição dos jovens 

trabalhadores-estudantes fundamentado na centralidade do trabalho, buscando compreender 

como o trabalho, mesmo explorado é educativo na vida dos seres humanos. 

Diante disso, Marx (2008) nos ajuda a compreender a materialidade do nosso objeto e 

norteia para não cairmos em uma análise idealizada. Para o autor, é no mundo objetivo e em 

suas contradições que o ser humano confirma e efetiva sua existência genérica. O real não 

aparece desenraizado do sujeito, que por sua vez também não é a consciência individual desse 

real. Portanto, esse ser humano não seria fenômeno de pura consciência, mas determinado 

pela materialidade das relações. Uma vez que a mera atividade consciente não leva o ser 

humano a reagir aos desafios que o mundo objetivo lhe oferece (Marx, 2008). Por isso, para 

analisar o movimento de ocupação de escolas, se fez necessário compreender muito além da 

realidade de cada instituição ocupada.  

Kosik, através de sua obra, a “Dialética do Concreto” (1996), colabora na 

compreensão da práxis marxista e apresenta indagações sobre o trabalho, consciência e 

economia, por meio das análises do fenômeno e da essência. A realidade é a unidade do 

fenômeno e da essência. Por isso, a essência pode ser tão irreal quanto o fenômeno, e o 

fenômeno tanto quanto a essência, no caso em que se apresentam isolados e, em tal 

isolamento, seja considerada como única ou “autêntica” realidade. Para o autor:  

 

Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa 

em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. 

Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o fenômeno, sem a sua 

manifestação e revelação a essência seria inatingível. (KOSIK, 1976, p. 16). 

 

 Segundo Kosik (1976), para chegar à essência é crucial eliminar a 

pseudoconcereticidade, ou seja, o mundo dos fenômenos externos, pois a mesma toma as 

coisas no seu isolamento, adota a essência pelo fenômeno, a mediação pelo imediatismo. Em 

busca da totalidade, o pensamento dialético tem a tarefa de destruir a pseudoconcereticidade 

(KOSIK, 1976, p. 15). Para compreender a dialética, é indispensável propor antecipadamente 

a decomposição do todo na ação e no conhecimento filosófico, decorrendo, neste sentido, uma 

separação do que seja essencial e secundário no fenômeno. A filosofia pode ser caracterizada 

como um esforço sistemático e crítico que visa captar a coisa em si, a estrutura oculta da 

coisa, a descobrir o modo de ser, de existir. É um processo de concretização que procede do 
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todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para 

os fenômenos, da totalidade para as contradições e das contradições para a totalidade. Sendo 

um fenômeno multiplamente determinado, unidade do diverso, o movimento de ocupação de 

escola requer do pesquisador um “detour”, que possibilite capturar a realidade no seu 

movimento dialético. Para o autor, a ascensão do abstrato ao concreto é o método do 

pensamento (KOSIK, 1976).   

A filosofia da práxis é central para compreendermos as dinâmicas do materialismo 

histórico dialético, onde teoria e prática formam um par dialético e, consequentemente, 

aprender o movimento do nosso objeto de estudo. Segundo Gramsci (2000), a filosofia da 

práxis é a superação da antiga maneira de pensar, tendo como elemento fundamental o 

pensamento concreto existente. A filosofia da práxis tem como objetivo a superação do senso 

comum. A práxis, entendida como uma unidade dialética entre teoria e prática, não é um fator 

simplesmente mecânico e sim o construto do devir histórico. O devir deve ser entendido como 

a expressão da coletividade do ser humano e suas ações transformadoras de si e dos outros, 

cujas relações são de natureza social e histórica. Essa relação entre teoria e ação é a dialética 

que postula o ser histórico como político (GRAMSCI, 1999).  

 

A filosofia da práxis, portanto, não é “ato puro”, puro pensamento, esquema 

gnosiológico abstrato que “cria” idealisticamente as coisas e os fatos, mas “ato 

impuro”, atividade concreta, histórica, fundada em relações abertas, dinâmicas, 

dialéticas do homem com a natureza, da vontade humana com as estruturas 

econômicas, dos projetos políticos com as cristalizações culturais. (SEMERARO, 

2001, p. 102). 

 

Para Souza (2015), muitos autores a partir da supervalorização da categoria 

“trabalho”, diminuíram a importância teórica da categoria “práxis” na análise da sociedade. O 

autor nos atenta para a problemática conceitual das definições da práxis e do trabalho, na qual 

a primeira é reduzida simplesmente a trabalho, enquanto a segunda é definida como práxis 

(SOUZA, 2015). Ao contrário dessas definições, Souza aponta que a práxis determina muito 

mais a totalidade do ser social do que o trabalho, pois, além do momento de trabalho em suas 

diversas facetas, a práxis envolve também a própria existência do ser. Com base em Lukács, o 

autor diz que: 

 

O trabalho é a práxis primeira, mas esta abre um processo que se complexifica cada 

vez mais e desenvolve o ser social criando outras formas de práxis que não são 

trabalho e se distinguem dele, mas atuam na formação e desenvolvimento do ser 

social (SOUZA, 2015 p. 77).  
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Segundo Kosik
15

 (1976), a práxis é um dos conceitos centrais da filosofia marxista. 

Essa questão assinala o papel da filosofia em abalar a certeza do mundo comum e da realidade 

fetichizada.  

 

[...] Forma especifica do ser humano. A práxis é a esfera do ser humano. Neste 

sentido o conceito de práxis constitui o ponto culminante da filosofia moderna, na 

qual, em polêmica com a tradição platônica-aristotélica, colocou em evidência o 

autêntico caráter da criação humana como realidade ontológica. A existência não é 

apenas “enriquecida” pela obra humana; na obra e na criação do homem – como em 

um processo ontocriativo – é que se manifesta a realidade, e de certo modo se realiza 

o acesso à realidade. Na práxis do homem advém algo essencial. (1996, p. 221-222). 

 

A respeito da relação da práxis com o trabalho, Justino de Souza Jr (2015) utiliza-se de 

Kosik para a definição de práxis. “A distinção entre trabalho e práxis, para Kosik, passa pela 

consideração da amplitude de cada uma dessas categorias e do modo como elas determinam 

a constituição e desenvolvimento do ser social” (SOUZA, 2015, p. 71). Enfim, para o autor, 

no debate marxista em torno da relação trabalho-educação, “a prioridade ontológica do 

trabalho não anula a importância da práxis social em geral para a formação do ser social, 

logo, ela não pode conduzir à ideia de exclusividade da importância do trabalho como 

princípio educativo” (SOUZA, 2015 p. 80).  

A partir de uma leitura de intelectuais da área de trabalho-educação, Romeu Adriano 

da Silva (2015) aborda a problemática de trabalhar a “ontologia do ser social”, de uma forma 

predominantemente essencialista. As leituras equivocadas de autores do campo à obra de 

Lukács, essencializam demasiadamente a categoria trabalho na perspectiva de Silva. Esses 

autores tomam o trabalho como categoria central para as pesquisas educacionais. Um dos 

autores que Silva vem desconstruindo ao longo do seu trabalho é Ivo Tonet. Segundo Silva 

(2015), Tonet se equivoca quando disserta principalmente sobre a categoria práxis. Para 

Tonet, a práxis educativa não é trabalho. Com intuito de desconstruir esse argumento, Silva 

utiliza-se do próprio Lukács, já que Tonet também concorda com o pensamento do autor. Para 

o autor, Tonet faz um julgamento equivocado quando se debruça sobre a explicação do ser 

social ontologicamente. Para Tonet, o “ser social é fundado pelo trabalho, ou seja, por uma 

atividade objetiva dos homens” (SILVA, 2015 p. 22). Para contrariar essa análise, Silva 
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 Em sua obra “Dialética do Concreto”, Kosik destaca dois tipos de práxis: a utilitarista e a revolucionária. 

Segundo o autor, a utilitarista consiste nas ações que possibilitam mobilidade aos seres humanos no sistema de 

códigos e usos historicamente em determinadas épocas e locais. A revolucionária, na qual existe um processo de 

mudança estrutural, ou seja, é então uma atividade teórico-pratica em que a teoria se modifica constantemente 

com a experiência prática, que por sua vez se modifica constantemente com a teoria. 
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desenvolve mais uma vez o trabalho de Marx e Engels para mostrar que os seres humanos são 

frutos do seu processo histórico de produção.  

 

Precisamos lembrar Marx e Engels, que afirmam que o que os homens são coincide 

com sua produção. Ora, se assim for, podemos falar numa imaturidade do ser social 

até o século XIX? Se o que os homens são coincide com a sua produção, com o que 

e com a forma como produzem suas próprias condições de existência, nós não temos 

um ser social imaturo, mas sim seres sociais cuja forma de consciência é 

correspondente com a sua produção material da existência, uma vez que, para Marx 

e Engels, a consciência não pode ser mais do que o ser consciente. (SILVA, 2015 p. 

22). 

 

A educação também é destaque no debate entre os autores. Tonet afirma que educação 

e trabalho são coisas diferentes. Segundo o autor, Tonet não coloca para si a “problemática de 

que a existência humana implica sua educação” (SILVA, 2015 p. 23). 

 

Se, no modo de produção capitalista, não entendermos que existe “trabalho 

educativo”, fica-nos difícil compreender que fenômeno é esse, que atividade é essa. 

O trabalho não modifica a natureza para se produzir o que é necessário para os 

homens? Ora, o trabalho educativo visa a produzir modificações na “natureza 

humana” – que me seja permitido o uso controlado da expressão -, ou mesmo, visa a 

produzir uma “natureza humana” pretendida, digamos assim, dado que se caracteriza 

por ser uma intervenção consciente. Longe de qualquer idealismo, não pretendo dar 

centralidade à educação, mas ao modo de produção, dentro do qual o fenômeno 

educativo pode ser explicado em toda a sua complexidade. A argumentação de 

Duarte, a meu ver, trilha também, como já procurei apontar em Saviani, caminho 

diverso do adotado por Ivo Tonet em questões fundamentais: indica o caráter 

contraditório do movimento da história e aborda a educação do ponto do vista da 

ontologia do ser social sem, contudo, imobilizá-la, sem aprisioná-la num espaço de 

impossibilidades (SILVA, 2015 p. 24-25). 

 

Ivo Tonet acredita que não existe em uma educação dentro dos moldes capitalistas que 

seja emancipatória e delegue aos professores individualmente o poder de agir para uma 

consciência revolucionária. Ao abordar o trabalho de uma maneira totalmente essencialista, 

Tonet, segundo Silva, acaba contrariando até mesmo Marx. O autor, desenvolvendo a 

concepção de Lombardi, fala que “como em Marx não há espaço para essencialismos, não há 

“reminiscências românticas anti-industriais”, mas há o real como ponto de referência para a 

análise científica e para os projetos de revolução” (SILVA, 2015 p. 29). A análise de Silva 

afirmar que o raciocínio de Tonet e os autores que fazem essa leitura essencialista de Lukács, 

opera sob a lógica da exclusão e não da contradição, a partir de uma leitura imanente e 

ahistórica da categoria trabalho. Para o autor esse tipo de ontologia’, entre outras 

consequências, “parece afastar a possibilidade de uma concepção pedagógica cujo 

pressuposto seja a tese da combinação da instrução com o trabalho, uma tese marxiana” 



36 

 

(SILVA, 2015 p. 28), o que leva não só ao imobilismo, mas na impossibilidade de se avançar 

em direção a uma educação de caráter emancipatório.  

O avanço de uma educação de caráter emancipatório passa inegavelmente pelo 

abandono da lógica individualista do capital. O principio educativo do trabalho e a práxis são 

de cruciais para compreendermos os jovens trabalhadores-estudantes e o movimento de 

ocupação de escolas para além da pseudoconcreticidade. No movimento de ocupações, esse 

abandono se materializa na formação da coletividade dos estudantes. Nesse processo, é 

importante destacar a formação de uma vontade coletiva (GRAMSCI, 2000) entre os 

estudantes. Nesse sentido, optamos por analisarmos o movimento de ocupação de escolas e a 

formação de uma vontade coletiva a partir dos escritos de Antonio Gramsci (2000).  

 

1.2 A vontade coletiva em Gramsci.  

 

Para compreender a construção da coletividade dos estudantes na ocupação de escolas, 

contaremos com a contribuição do autor italiano Antonio Gramsci (2000), principalmente 

com o seu conceito de vontade coletiva.  

 Para captarmos o conceito de vontade coletiva em Gramsci, é importante 

compreender nos seus escritos a concepção de ser humano. O autor retoma a dimensão 

ontológica de Marx, ao considerar o “ser” a partir de sua incessante busca por satisfazer suas 

necessidades imediatas e humanas, encontrando no processo de trabalho a única forma de 

humanizar-se, de sobreviver às intempéries da natureza e dominá-la.  

Segundo Marx (2009) a essência humana é o trabalho. O trabalho tem uma dimensão 

ontológica, já que homens e mulheres só se fazem humanos na medida em que realizam 

conscientemente suas atividades vitais. Por isso, essa essência humana não é algo dado ou 

natural, que existe antes dos seres humanos, ela é construída por ele. É devido a essa 

característica que Marx afirma: 

 

O engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza inorgânica é a 

prova do homem enquanto um ser genérico consciente, isto é, um ser que se 

relaciona com o gênero enquanto sua própria essência ou [se relaciona] consigo 

enquanto um ser genérico (MARX, 2013, p.148). 

 

Ao analisar os escritos de Gramsci, Sonia Maria Rummert (2007) nos ajuda a 

compreender a concepção de ser humano a partir de uma construção histórica. Segundo a 
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autora, “o homem deve ser compreendido como um “bloco histórico
16

” de elementos 

puramente singulares e subjetivos e de elementos sociais e materiais com os quais o indivíduo 

está em permanente relação ativa”. (GRAMSCI, apud, RUMMERT, 2007, p.15), ou seja, 

Gramsci entende os seres humanos como sínteses da própria humanidade que “vivenciam um 

amplo conjunto de relações pedagógicas implícitas em todas as relações sociais” 

(RUMMERT, 2007, p.15).   

Não podemos deixar de ressaltar que no capitalismo, a formação de vontades 

individuais faz parte da manutenção da hegemonia burguesa. A partir da divisão do trabalho e 

de fatores relacionados ao processo produtivo, os seres humanos tendem a tornarem-se cada 

vez mais individualistas. O estranhamento (MARX, 2008) com o trabalho e na relação de 

pertencimento de classe faz parte da construção da hegemonia (GRAMSCI, 1999) da 

sociedade burguesa. Na “Contribuição à crítica da economia política” (2008), Karl Marx 

problematiza a concepção de autores dos séculos XVIII e XIX, a respeito da gênesis da 

sociedade, onde os seres humanos seriam indivíduos independentes, mas a partir de um 

contrato passaram a viver em sociedade. Para Marx “o homem é, no sentido mais literal, um 

zoon politikon (animal político); não é simplesmente um animal social, é também um animal 

que só na sociedade se pode individualizar” (MARX, 2008, p. 241). Gramsci, baseando-se 

em Marx, afirma que homens e mulheres carregam todas as possibilidades cognitivas e físicas 

para sua libertação. Analisando de forma dialética o papel político dos homens e mulheres 

diante da sociedade, Gramsci afirma: 

 

Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer a si mesmo, 

desenvolver a si mesmo. É uma ilusão, e um erro, supor que o ‘melhoramento’ ético 

seja puramente individual: a síntese dos elementos constitutivos da individualidade é 

“individual”, mas ela não se realiza e desenvolve sem uma atividade para o exterior, 

atividade transformadora das relações externas, desde com a natureza e com os 

outros homens – em vários níveis, nos diversos círculos em que se vive – até à 

relação máxima, que abraça todo o gênero humano. Por isso, é possível dizer que o 

homem é essencialmente “político”, já que a atividade para transformar e dirigir 

conscientemente os homens realiza a sua “humanidade”, a sua “natureza humana” 

(Gramsci, 2000: 47-8). 

 

Os seres humanos estão inseridos em diferentes grupos sociais, expressam suas 

próprias concepções de mundo que podem ser vivenciadas em maior ou menor grau de 
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 Para Gramsci (2000), “se a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, entre 

governantes e governados, e dada graças a uma adesão orgânica, na qual o sentimento-paixão torna-se 

compreensão e, desta forma, saber (não de uma maneira mecânica, mas vivida), só então a relação e de 

representação, ocorrendo a troca de elementos individuais entre governantes e governados, entre dirigentes e 

dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que é força social; cria-se o “bloco histórico”. Por isso, é 

dizer que o homem é essencialmente ‘político’ já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os 

outros homens realiza a sua ‘humanidade’, sua ‘natureza’ humana” (Gramsci, 2000, p. 222). 
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participação e análise crítica. Segundo Rummert (RUMMERT, 2007, p.15), “é exatamente 

este grau de consciência crítica que determina as diferentes dimensões do homem”. Rummert 

(2007) ao trabalhar com a obra de Gramsci nos ajuda a compreender que o grau de 

consciência crítica de cada ser humano é o fator que irá moldar as características do “homem 

massa” e do “homem consciente”. O “homem massa” assume como sua uma concepção de 

mundo imposta pelas classes dominantes, não pensa criticamente no seu papel como motor da 

história e pensa de maneira assistemática e desagregada. Segundo Gramsci: 

 

Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e 

desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, 

nossa própria personalidade é compósita, de uma maneira bizarra: nela se encontram 

elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e 

progressista, preconceitos de todas as fases históricas passadas estreitamente 

localistas e intuições de uma futura filosofia que será própria do género humano 

mundialmente unificado. (Gramsci, 1999, p. 94). 

 

Já o “homem coletivo” (ou participante), conhece a si mesmo e “identifica a 

importância dos seus atos nos rumos do processo histórico à qual pertence, sendo por isso, 

capaz de criticar sua concepção de mundo e sua ação” (RUMMERT, 2007, p. 16).  Para 

Gramsci, o “homem coletivo”, participa ativamente na construção do seu próprio destino e no 

desenvolvimento e modificação do processo histórico, ou seja, essa concepção de ser humano 

seria o oposto do “homem massa”. Gramsci (1999) afirma que é essencial:  

 

Criticar a própria concepção do mundo, portanto, significa torna-la unitária e 

coerente e eleva-la ate o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído. 

Significa também, portanto, criticar toda a filosofia ate hoje existente, na medida em 

que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O inicio da 

elaboração critica e a consciência daquilo que e realmente, isto e, um “conhece-te a 

ti mesmo” como produto do processo histórico ate hoje desenvolvido, que deixou 

em ti uma infinidade de traços acolhidos sem analise critica. Deve-se fazer, 

inicialmente, essa analise. (Gramsci, 1999, p. 94). 

    

A partir da análise das diferentes dimensões dos seres humanos, podemos refletir sobre 

os jovens trabalhadores-estudantes. Os estudantes estariam inseridos na parte do grupo dos 

“homens coletivos”, pois as ações coletivas do movimento buscam uma transformação das 

suas realidades e destinos, modificando o processo histórico.  

Todavia, como poderíamos analisar a gênese da tomada de consciência individual e 

coletiva dos jovens que levaria a formação de uma vontade coletiva? Para compreender essa 

dimensão torna-se necessário considerar os dois pontos apresentados por Gramsci sobre o 

conceito de política. O primeiro, chamado de política ampla, “é identificada com liberdade, 

com universalidade ou com todas as formas de práxis que superam a simples recepção 
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passiva ou a manipulação dos dados imediatos da realidade" (COUTINHO, 2003b: 70). E a 

segunda, nomeada por Gramsci de política restrita, em que são abordadas as relações 

institucionais. Essa política é fruto das relações entre “governantes e governados”.  

Vamos nos ater ao primeiro víeis, ou seja, a política ampla. Para Gramsci, política 

ampla e o conceito de catarse seriam sinônimos. Catarse é o momento onde os seres humanos 

começam a tomar consciência. As dimensões subjetivas e o momento ético-político, não são o 

resultado de um efeito mecânico ou metafisico, que dirigiria a história, mas sim de uma 

organização contra hegemônica das classes subalternas quando os mesmos se constituem 

como “homens coletivos”, conscientes e ativos na modificação das suas realidades. Nesse 

complexo processo de subjetivação, as novas forças sociais existentes, antes organizadas em 

sistemas econômico-corporativos, adotam “progressivamente atitudes em contraposição à 

ideologia dominante até amadurecer uma visão independente e superior de mundo, para a 

qual convergem os diferentes grupos que lutam pelos mesmos horizontes sociais e políticos” 

(SEMERARO, 1997, p.74). Nesse sentido, a política seria um instrumento de construção da 

liberdade, de cisão paulatina ou abrupto com um mundo dominado pela necessidade, ou seja, 

pelo capital e sua lógica individualista. Por isto, a catarse constitui o momento da passagem 

de "classe em si" a "classe para si", em que as classes conseguem elaborar um projeto para a 

sociedade através de uma ação coletiva, cuja finalidade é criar um novo "bloco histórico". A 

ideia de catarse é a síntese do projeto gramsciano. Essa empreitada de mudança da força 

econômica em direção ético-política que se anuncia no momento catártico é mediada pela 

vontade coletiva e política. Para alcançar esse momento na história, é necessário vencer o 

corporativismo, a visão individualista sob a ótica política. Esse processo significa, também, a 

elevação da vida cultural e política da parcela da sociedade que vivia passivamente e, 

portanto, não haviam superado o limiar da consciência histórica. Para Gramsci, sair da 

passividade significa deixar de se submeter ao capital, ou seja, não viver na passividade e ser 

levado pelos interesses da classe dominante. A partir dessa colocação, a política possibilitaria 

a construção de uma sociedade em que os seres humanos poderiam desenvolver suas 

potencialidades plenamente e não apenas a partir das demandas do mercado de trabalho. 

O conceito de catarse seria o ponto de partida de toda a filosofia da práxis, onde os seres 

humanos a partir das experiências coletivas poderiam converter suas vontades individuais em 

coletiva. Para Gramsci, o momento catártico estaria relacionado dialeticamente com a 

estrutura e a superestrutura. Segundo Gramsci, o termo catarse seria a: 
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[...] passagem do momento meramente econômico (ou egoistico-passional) ao 

momento ético-politico, isto e, a elaboração superior da estrutura em superestrutura 

na consciência dos homens. Isto significa, também, a passagem do “objetivo ao 

subjetivo” e da “necessidade a liberdade”. A estrutura, de forca exterior que esmaga 

o homem, assimilando-o e o tornando passivo, transforma-se em meio de liberdade, 

em instrumento para criar uma nova forma eticopolitica, em origem de novas 

iniciativas (GRAMSCI, 1999. P. 314-315). 

 

A partir dessa análise, podemos enfatizar que a construção da vontade coletiva na 

ocupação de escolas implica também em uma “adaptação das vontades individuais” 

(ARECO, 2013, p.7), onde paulatinamente, os jovens trabalhadores-estudantes passariam do 

momento egoístico-passional para um momento em que os mesmos seriam agentes 

transformadores da história. Para Gramsci: 

 

O máximo fator da história [não] são os fatos econômicos, brutos, mas o homem, a 

sociedade dos homens, dos homens que se aproximam uns dos outros, entendem-se 

entre si, desenvolvem através destes contatos (civilização) uma vontade social, 

coletiva, e compreendem os fatos econômicos, e os julgam, e os adequam à sua 

vontade, até que essa vontade se torne o motor da economia, a plasmadora da 

realidade objetiva, a qual vive, e se move, e adquire o caráter de matéria telúrica em 

ebulição, que pode ser dirigida para onde a vontade quiser, do modo como a vontade 

quiser (GRAMSCI, 1917, apud, COUTINHO, 2009, p.33). 

 

Antes de nos debruçarmos na análise de Gramsci sobre a vontade coletiva, é 

importante destacar os apontamento que o autor faz na concepção de vontade em Hegel
17

 e 

Sorel
18

. Hegel entende a “vontade coletiva como algo que se impõem espontaneamente” 

(COUTINHO, 2008, p.35). Em Sorel, Gramsci destaca a concepção “mítica” da sua 

formulação sobre a vontade coletiva, destacando principalmente a ação do sindicato e 

movimentação passiva da greve geral. Segundo Gramsci: 

 

É verdade que, para Sorel, o ‘mito’ não encontrava sua expressão maior no 

sindicato, como organização de uma vontade coletiva, mas na ação prática do 

sindicato e de uma vontade coletiva já atuante, ação prática cuja máxima realização 

deveria ser a greve geral, isto é, uma ‘atividade passiva’ por assim dizer, ou seja, de 

caráter negativo e preliminar [...] de uma atividade que não prevê fase própria ‘ativa 

e construtiva’ [...]. A solução era abandonada ao impulso do irracional, do 

‘arbitrário’ (no sentido bergsoniano de ‘impulso vital’), ou seja, da ‘espontaneidade’ 

[...]. Neste caso, pode-se ver que se supõe por atrás da espontaneidade um puro 

mecanicismo, por atrás da liberdade (arbítrio – impulso vital) um máximo de 

determinismo, por atrás do idealismo um materialismo absoluto (GRAMSCI, 2000, 

apud, COUTINHO, 2009, p.35). 

 

                                                             
17

 Sobre a vontade em Hegel ver: Ramalho, Júlia Sebba. Liberdade e Natureza : o problema da finitude e 

infinitude da vontade na Introdução da Filosofia do Direito de Hegel [manuscrito] / Júlia Sebba Ramalho. - 2010. 
18

 Sobre a vontade em Sorel ver: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Tradução de Carlos Nelson 

Coutinho com a colaboração de Luiz Sergio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 2000a. v. 3. 
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Coutinho (2009) destaca que Gramsci expõe alguns tipos de vontade coletiva, mas 

utiliza a vontade baseada na democracia para desenvolver o conceito em seus escritos. A 

direção da sociedade que levaria a essa vontade seria feita de formas “concretas e 

“racionais”, ou seja, devem ser teleologicamente planejadas a partir de, e tendo em conta as 

condições causais postas objetivamente pela realidade histórica” (COUTINHO, 2008, p.35). 

Essa concepção se contrapõe a vontade conduzida por um líder carismático que vem de forma 

espontânea. Gramsci desenvolve sobre o assunto afirmando que a formação da vontade não 

deve ser protagonizada por indivíduos isolados. Podemos usar como exemplo a passagem que 

o autor afirma sobre o papel do legislador no Estado.  

 

[...] que o legislador individual (deve-se entender legislador individual não só no 

caso restrito da atividade parlamentar-estatal, mas também em qualquer outra 

‘atividade individual’ que pretenda,[...]que nenhum legislador pode ser visto, como 

indivíduo, salvo abstratamente e por comodidade de linguagem, porque, na 

realidade, expressa uma determinada vontade coletiva disposta a tornar efetiva a sua 

‘vontade’, que só é ‘vontade’ porque a coletividade está disposta a dar-lhe 

efetividade. (GRAMSCI, 2000, p.298-299). 

 

Podemos perquirir que a organização do movimento de ocupação das escolas 

estaduais, se aproxima do o conceito de vontade coletiva de Gramsci, que tem como principal 

pilar a democracia. Segundo o autor, a vontade coletiva estaria ligada ao desejo comum de 

toda a nação. Na formação dessa vontade nacional, o Moderno Príncipe, ou seja, o partido 

político apresentaria um papel central na formação dessa vontade. Gramsci busca em 

Maquiavel elementos para compreender profundamente a dinâmica do partido político 

revolucionário. Ao abordar o esfacelamento da sociedade feudal e o surgimento de novos 

“lócus de poder” (Ducados, cidades- estados e Estados Modernos), o autor destaca os escritos 

de Maquiavel
19

 e a sua importância ao apresentar de maneira única ao público a política na 

sua real forma. Na leitura de Gramsci sobre a obra de Maquiavel, o poder não poderia ser 

encarado como privilégio de alguns.  

Segundo Gramsci, Maquiavel tornou a política algo humano. Foi um dos primeiro 

autores a unir a ciência política e a ideologia. Para o autor, o “Moderno Príncipe” capaz de 

“identificar as necessidades concretas de uma classe no tempo e circunstâncias dadas, 

permite que se superem as aspirações espontâneas por meio de uma direção política de uma 

classe que pretende ser hegemônica” (ARECO, 2013, p.7). Seria o “anunciador e o 

organizador de uma reforma intelectual e moral, o que significa, de resto, criar o terreno 

                                                             
19

 Nicolau Maquiavel (1496-1527) foi um diplomata da cidade de Florença (Itália) Sua obra mais conhecida é “O 

Príncipe”, publicado postumamente no ano de 1532.  
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para um novo desenvolvimento da vontade coletiva nacional-popular no sentido da 

realização de uma forma superior e total de civilização moderna” (GRAMSCI, 2000, apud, 

COUTINHO, 2009, p.39). Ao se debruçar na análise da obra de Maquiavel, Gramsci adaptou 

a relação do príncipe com a sociedade para a sua realidade. Em lugar do condottiere
20

 

individual, coloca a vanguarda revolucionária como agente de mudanças. No Moderno 

Príncipe, a produção da consciência é coletiva.  

O autor chega à conclusão que o partido não é um organismo corporativo, mas, sim, 

um organismo universal, pois é colocada a possibilidade de tornar-se classe hegemônica, 

condiciona-se na capacidade da classe operária elaborar, de modo homogêneo e sistemático, 

uma vontade coletiva (GRAMSCI, 2000, p. 18-20).  

Em nossa análise sobre a ocupação de escolas, não caberia o conceito de Moderno 

Príncipe ao movimento, pois o mesmo, na concepção gramsciniana, não apresenta as 

características principais de um “partido”. Em primeiro lugar, na discussão entre a grande e 

pequena política, o Moderno Príncipe tem que se ater aos debates da grande política. A grande 

política envolve as questões ligadas à fundação de novos Estados, a luta pela destruição, pela 

defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais, 

expressando ao nível da política uma nova visão de mundo. No caso do nosso objeto, a grande 

política ganhou espaço a partir dos meios de comunicação “alternativos”, que destacavam os 

debates a nível nacional sobre educação, ação do neoliberalismo na esfera pública e defesa de 

direitos.  Já a pequena política compreende as questões parciais e cotidianas que se 

apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela 

predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política (GRAMSCI, 2000). A 

pequena política se manifesta no movimento de ocupação de escola a partir das demandas 

locais por melhorias estruturais. Nesse sentido, poderíamos inferir que os ocupantes fazem 

tanto a pequena como a grande política? Em que medida consegue se articular, enquanto 

classe trabalhadora na perspectiva da grande política?  

Gramsci destaca a tríade organização-direção-educação
21

, para a formação do partido. 

Essa organização deve ser uma ação para dentro da classe social, na luta pela formação de 

                                                             
20

 Na visão de Maquiavel, o condottiere (Condutor) seria o príncipe que conduziria o Estado sem ajuda. Para 

Gramsci, o condottiere estaria representado pelo partido político.  
21

 Sobre o assunto, Gramsci disserta que “o que se torna o partido político em relação ao problema dos 

intelectuais? É necessário fazer algumas distinções: 1) para alguns grupos sociais, o partido político é nada mais 

do que o próprio modo de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos, que se formam assim, e não podem 

deixar de formar-se, dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de desenvolvimento do 

grupo social dado, diretamente no campo político e filosófico, e não no campo da técnica produtiva [...] 2) o 

partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma 

função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política, ou seja, 
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uma vontade coletiva. A formação de uma vontade coletiva também implica na disputa pela 

hegemonia política. Como categoria dinâmica, a hegemonia implica negociações, acordos, 

renúncias por parte do grupo dirigente que se deseja hegemônico. A base material da 

hegemonia é alicerçada a partir de concessões e reformas com as quais se mantém a liderança 

de uma classe e pelas quais outras classes têm suas reivindicações atendidas. Para Gramsci, a 

hegemonia não pode ser assegurada sem levar em consideração demandas mínimas dos 

dominados, sendo crucial a classe dirigente saber ceder, saber realizar sacrifícios no intuito de 

preservar este instável equilíbrio de forças (GRAMSCI, 2000). 

A conformação de uma vontade coletiva direciona a sociedade para uma reforma 

profunda na forma de pensar. Não se trata apenas de uma renovação política, econômica e 

social, mas também de uma revolução cultural, do desenvolvimento de uma nova cultura, de 

uma nova forma de ver o mundo. Segundo Gramsci, a “reforma intelectual e moral” cria 

“homens e mulheres” de novo tipo. Nessa perspectiva seriam extintas as relações entre 

governantes e governados.  

Semeraro (1997) destaca a importância que Gramsci dá aos conceitos de liberdade e 

vontade. Segundo o autor, Gramsci contribui significativamente para a subjetividade no 

campo do materialismo histórico. O autor afirma que: 

 

[...] o ponto central das reflexões de Gramsci se prende à formação de novos sujeitos 

sociais que visam à construção de um projeto de sociedade aberto à participação de 

todos os trabalhadores. Nesse sentido, a consciência e a subjetividade representam 

uma dimensão fundamental na ação política, uma vez que se é verdade que não é a 

consciência que determina o ser social, é também verdade que só por meio da 

consciência o homem pode apropriar-se das funções da sociedade e ter condição de 

realizá-las lutando contra as pressões externas que condicionam seu comportamento 

e neutralizam suas aspirações. (SEMERARO, 1997, p. 73).  

 

Em síntese, para o autor a vontade coletiva se materializa como uma nova hegemonia, 

cujas metas devem ser racionais, planejadas e concretas levando em consideração a realidade 

histórica. “Um momento decisivo que se articula por meio das determinações que provêm da 

realidade objetiva, em particular das relações sociais de produção” (COUTINHO, 2016, p. 

811). Nessa perspectiva, não caberia analisar a ocupação de escolas como um grupo tal como 

um partido político. Gramsci (2000), em determinados momentos históricos, certas 

instituições atuam em nome das classes sociais, sobretudo das classes dominantes, fazendo o 

                                                                                                                                                                                              
proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais tradicionais; 

e esta função é desempenhada pelo partido precisamente da dependência de sua função fundamental , que é a de 

elaborar os próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como ‘econômico’, até 

transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções 

inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política” (GRAMSCI, 2001, p.24). 
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papel de partido político no sentido de conferir organicidade aos seus membros e de dirigir 

suas ações. Embora não se configure um partido na concepção gramsciniana, o processo de 

ocupação tem o “germe da vontade coletiva”. Em alguns momentos a “vontade coletiva é um 

ex-novo, já que ela é também, e ao mesmo tempo, consciência operosa da necessidade 

histórica” (COUTINHO, 2016, p.812). Para a criação de “homens e mulheres” de novo tipo 

de Gramsci, os seres humanos necessitam construir uma sociedade que rompa com o 

individualismo. Na sociedade capitalista, os seres humanos encontram-se cada vez mais 

distante dos seus pares e se estranham com sua própria produção. A partir da divisão do 

trabalho e fatores relacionados ao processo produtivo, os seres humanos tendem a tornar-se 

cada vez mais individualistas.  

Nesse sentido, é importante destacar que o processo de ocupação de escolas faz um 

movimento contrário aos encontrados na sociedade capitalista, como veremos a seguir. A 

partir da coletividade e a conformação de uma vontade coletiva, os jovens trabalhadores-

estudantes buscaram alternativas para melhorar suas condições. A coletividade propiciou o 

desenvolvimento de táticas de organização e luta no período das ocupações. Apresentamos o 

manual “Como ocupar um Colégio”, traduzido pelo coletivo paulista “O Mal Educado” 

(2016), que ajudou na organização interna e externa das ocupações, no qual é possível 

identificar práticas semelhantes as experiências de Gramsci (1999), Makarenko (2002), 

Pistrak (2009) e Shulgin (2013).  

 

1.3 O Mal Educado: Escola unitária, escola do trabalho e coletividade.  

 

O manual “Cómo Tomar un Colegio” 
22

 (ou "Como Ocupar um Colégio”) foi lançado 

em Buenos Aires logo após o anúncio de um plano de reorganização das escolas técnicas 

locais – situação semelhante ocorreu com as escolas estaduais brasileiras, onde nos anos de 

2015 e 2016, centenas de estudantes ocuparam as escolas estaduais por todo o país. O 

documento foi traduzido pelo coletivo “O Mal Educado”, que buscou auxiliar os estudantes 

nos processos de ocupação. ”Segundo a cartilha, as ocupações eram uma das ferramentas na 

luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Seria o ultimo recurso depois de 

esgotados às outras formas e canais de diálogo” (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016, 

p.1168). 

                                                             
22

 O texto foi originalmente publicado no site da Frente de Estudantes Libertários da Argentina no contexto das 

lutas estudantis que aconteciam naquele país em 2012. 
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O manual torna-se uma ferramenta importante na luta dos jovens trabalhadores-

estudantes. Partimos do pressuposto que a ideia central do documento está pautada na 

formação da coletividade para avançar na construção de uma educação que emancipe os seres 

humanos. Entendemos que uma educação emancipatória requer um movimento de mudança 

radical. Para alcançar uma escola que envolva os interesses da classe trabalhadora é preciso 

compreender a prática escolar. Isso se dá na luta de classes no conjunto das práticas sociais. 

(FRIGOTTO, 2001, p.184-185). Na busca por uma educação que emancipe os seres humanos, 

nos basearemos em Gramsci, Pistrak, Shulgin, Makarenko em articulação com o manual 

"Como Ocupar um Colégio”, para pensar em uma educação para além das amarras do capital.  

Pensando em uma escola “que não hipoteque o futuro do jovem” (GRAMSCI, 1975, p. 

82, apud, RODRIGUES, SILVA, SALGADO, NEVES, 2002, p. 9), o manual inicia sua breve 

estratégia de organização refletindo sobre a importância de uma educação de qualidade que 

emancipe os jovens trabalhadores-estudantes, e os torne seres humanos ativos e informados. 

O objetivo do manual é: 

 

[...] explicar o plano de ação escolhido para a luta dos estudantes secundaristas da 

cidade. Nossa estratégia deve nos permitir ganhar a luta por uma educação pública, 

gratuita e de qualidade. As ocupações massivas de colégios são uma das ferramentas 

dentro desta estratégia. Para ganhar, todos devem saber porquê brigamos, quando 

devemos atacar, quando é preciso recuar e quando é preciso dispersar. Se nunca 

atacamos, não seremos ouvidos, mas se também não dispersarmos no momento 

certo, vamos nos isolar e desgastar, e não conseguiremos o que queremos (O MAL 

EDUCADO, 2016). 

 

Nossa proposta no presente trabalho não é a de comparar a práticas pedagógicas dos 

soviéticos com as realizadas nas ocupações, mas sim de aproximar a forma de organização 

pautada no trabalho que se materializa a partir dos conceitos de autogestão, auto-organização 

e autosserviço. 
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Figura 1 – Panfleto do movimento Emancipe de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: internet. 

 

“O Estado veio quente ‘- nóis já tá’ fervendo”, a frase é parte da parodia produzida 

pelos estudantes das ocupações paulistas. Exprime como a organização dos estudantes foi 

energética nas ocupações paulistas. Essa energia só pode ser canalizada a partir da 

organização. Por isso, entendemos que o manual “Como Ocupar um Colégio” foi uma 

ferramenta importante para ajudar os estudantes na organização. Reproduziremos a seguir o 

manual na íntegra para posteriormente, dialogarmos com as teorias de Gramsci, Makarenko, 

Pistrak e Shulgin sobre a escola. 

Sobre o assunto, Rummert (2013) discorre que os processos de “aprendizagem dos 

trabalhadores se coadunem, efetivamente, com seus interesses de classe, devem ser regidos 

pelo propósito pedagógico de construção da emancipação humana. Dessa forma, devem ser 

empreendidos a partir das vivências da classe e em diálogo com a classe” (RUMMERT, 

2013, p.415).  
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Segundo o pensamento de Gramsci, é fundamental o processo de educação das massas 

para que estas possam se inserir de modo ativo e consciente na vida política. Partimos do 

entendimento de que a educação para o autor é essencialmente um processo de aquisição de 

conhecimentos necessários aos seres humanos no seu intercâmbio com a natureza. Esse 

processo de aquisição do conhecimento ocorre no próprio contexto do processo de trabalho. É 

necessário pensar em uma práxis educativa capaz de libertar os seres humanos da situação de 

opressão, ao qual se encontra sujeitados através da libertação de sua consciência, tornando-o 

sujeito crítico e reflexivo, capaz de transformar sua história. Nesse sentido, é central para o 

autor pensar em uma: 

 

[...] escola que não hipoteque o futuro do jovem e não constranja a sua vontade, a 

sua inteligência, a sua consciência em formação a mover-se dentro de um trilho com 

direção pré-fixada. Uma escola de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de 

escravidão e mecanicidade. (GRAMSCI, 1975, p. 82, apud, RODRIGUES, SILVA, 

SALGADO, NEVES, 2002, p. 9). 

 

A defesa pelo direito a educação pública, gratuita e de qualidade revela o caráter 

democrático do documento. A defesa pelo caráter democrático da educação é de extrema 

importância para buscarmos uma sociedade sem estratificação de classe. Sobre o assunto, 

Gramsci escreve em um contexto de discussão da educação de ensino básico italiano, tecendo 

críticas sobre o sistema de ensino italiano. Para Gramsci, o processo de trabalho deve ser de 

“princípio educativo, mas não o modelo de escola profissional de sua época (não diferente 

hoje) que apenas cumpria a função de eternizar às estratificações de classes e a pré-

destinação da maioria ao trabalho alienante” (NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 2008, 

p.281), sob o alicerce de falácias que pregam uma democracia dos moldes capitalistas, mas 

uma educação pautada no conceito de liberdade, onde os seres humanos se tornariam seus 

próprios governantes. Para isso, o autor destaca os intelectuais como mediadores, formadores 

e resultados do processo de aprendizagem.  

O conceito de intelectual continua sendo utilizado para nomear os que pensam e 

refletem sobre determinado assunto, entretanto, trabalharemos com a noção de Gramsci, onde 

intelectual não quer dizer uma formação acadêmica específica, mas de ação político-social, 

certo tipo de agente apto a fazer a ligação entre superestrutura e infra-estrutura, independente 

de sua escolaridade específica, mas alijada diretamente com o “lugar” que ocupa nas relações 

materiais/sociais de uma determinada produção social. O autor se situa no campo da filosofia 

da cultura, entendendo a política como um caso especial de mobilização cultural. Na sua 

introdução, ao “Materialismo histórico e à filosofia de Benedetto Croce” (1989), Gramsci 



48 

 

desconstrói a ideia de que o intelectual, por motivos quaisquer que sejam, seja o único 

detentor do “saber”. 

 

É preciso destruir o julgamento de que a filosofia é algo sumamente difícil por ser a 

atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas 

especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. É preciso, portanto, 

demonstrar que todos os homens são filósofos”, e definir os limites e as 

características desta “filosofia espontânea” própria de todos, isto é, a filosofia que 

nela está contida. [...] Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-

se referência, na realidade, tão-somente á imediata função social da categoria 

profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o 

peso maior da atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se no 

esforço muscular-nervoso. (GRAMSCI
 
, 1989. P. 7-15) 

 

Em seu período no cárcere, o autor criou o conceito de “intelectual orgânico”. Os 

intelectuais de tipo orgânico, ao se desenvolverem, deparam-se com os de tipo "tradicional", 

herdados de formações histórico-sociais anteriores. Estes intelectuais tradicionais têm um 

forte sentimento de continuidade através do tempo e veem-se como independentes em relação 

às classes sociais em luta. De certo modo, estas últimas tentam cooptar para si estes 

intelectuais tradicionais no processo da luta pela hegemonia. No caso da classe operária, para 

Gramsci, a luta seria no sentido de construir um novo conceito de intelectual, que não se 

afastaria do mundo produtivo como os intelectuais do capitalismo estão acostumados a fazer, 

e que não teriam uma retórica abstrata, em outras palavras, o intelectual seria capaz de exercer 

uma função de dirigente no novo bloco histórico. 

Cada grupo social fundamental, com papel crucial na produção, concebe seus próprios 

intelectuais, ditos "orgânicos" a este mesmo grupo social. Assim, a burguesia, ao desenvolver-

se no seio do antigo regime, traz consigo para a construção da nova sociedade não apenas 

o capitalista, mas também uma série de intelectuais mais ou menos distantes dele. Tais 

intelectuais são os responsáveis pela nova forma do Estado e da sociedade, são os 

"funcionários da superestrutura", que moldam o mundo à imagem e semelhança da classe 

dominante. 

 

Os empresários - se não todos, pelo menos uma elite deles -- devem possuir a 

capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo 

de serviços, inclusive no organismo estatal, em vista da necessidade de criar as 

condições mais favoráveis à expansão da própria classe: ou, pelo menos, devem 

possuir a capacidade de escolher os "prepostos" (empregados especializados) a 

quem confiar esta atividade organizativa das relações gerais exteriores da fábrica. 

Pode-se observar que os intelectuais "orgânicos", que cada nova classe cria consigo 

e elabora em seu desenvolvimento progressivo, são, no mais das vezes, 

"especializações" de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que 

a nova classe deu à luz. . (GRAMSCI, 1989. P. 4). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hegemonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalista
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Nessa perspectiva, a escola é a principal agência, na sociedade civil, de formação de 

intelectuais. Desse modo, Gramsci compreende que é necessário pensar em uma escola para a 

preparação dos intelectuais de novo tipo ligado organicamente à classe trabalhadora, 

educando e formando para que eles possam vir a influenciar no processo de disputa pela 

hegemonia, deixando de lado a dualidade da escola clássica e profissional do capitalismo. 

Segundo Gramsci:  

 

A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema 

racional: a escola profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto a 

clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da 

base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a crescente necessidade do 

novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao lado da escola clássica, a escola 

técnica (profissional mas não manual), o que pôs em discussão o próprio princípio 

da orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da cultura geral 

fundada na tradição greco-romana. Esta orientação, uma vez posta em discussão, foi 

afastada, pode-se dizer, já que sua capacidade formativa era em grande parte 

baseada no prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de uma determinada forma 

de civilização (GRAMSCI, 1999, p.33). 

  

O autor propõe a criação de uma escola única, formativa, humana e de cultura única, 

que dará solução à crise capitalista. Essa escola equilibraria o trabalho manual e intelectual 

(GRAMSCI, 1999). Aproximando a concepção unitária da escola proposta por Gramsci ao 

nosso objeto de estudo, encontramos certas similaridades com a organização interna do 

movimento de ocupação. O desenvolvimento simultâneo entre trabalho manual e intelectual 

também esteve presente no manual. Podemos destacar o processo de trabalho manual na fala 

do jovem trabalhador-estudante C
23

 de 17 anos, da Escola Estadual David Capistrano, em 

Niterói. O estudante relatou que: 

 

Acordávamos todo o dia bem cedo. Todo mundo se encontrava no refeitório para 

tomar o café preparado pela comissão responsável no dia. Depois, a comissão de 

limpeza lavava todo o pátio da escola e limpava os corredores. À tarde 

participávamos das oficinas feitas pelos professores e voluntários da ocupação. Eu 

acho que aprendi a ter um pouco mais de responsabilidade depois da ocupação.  

 

A pedagogia proposta por Gramsci aproxima-se também dos escritos de Pistrak e 

Shulgin no que se refere à centralidade do trabalho na formação humana. 

Moisey Mikhaylovich Pistrak e Viktor N. Shulgin são precursores de uma nova 

concepção de educação voltada para a formação de homens e mulheres integrais, 

proporcionando esperança e participação social, condição fundamental para o avanço do 

socialismo na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No período de 1917 até 

                                                             
23

 Segundo relatado na entrevista, o jovem trabalhador-estudante C nunca participou de movimentos políticos, 

não trabalha, é evangélico e ajuda os pais cuidando dos irmãos menores.  
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1931, a Rússia revolucionária encontrava-se em estado de fome, greve do magistério e sofria 

com a assolação da guerra civil contra o exército Branco (HOBSBAWN, 1995). Perante essa 

problemática, o Comitê Central do Partido Comunista publica as Deliberações sobre a “Escola 

Única do Trabalho”, documento que criou as Escolas Experimentais Demonstrativas. A 

finalidade era criar a nova escola, guiada pelos princípios básicos da escola Única do 

Trabalho que teria como princípio a autodireção e o autosserviço, além de organizar uma 

forma inteligente de trabalho, ou seja, uma escola nova dentro da realidade revolucionária 

russa. Foi criada também a Comissão Estatal Científica, que colocava como base a visão 

materialista da história, desenvolvendo nas crianças a compressão da vida ao seu redor, 

desenvolvendo habilidades de trabalhar coletivamente, viver e estudar (SHULGIN, 2013). 

Ao conduzir a escola Lepechinsky na extinta União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Pistrak (2011) nos ajuda a compreender a importância da coletividade, divulgada 

nas comissões, e a auto-organização dos estudantes expressada nas atividades domésticas e 

culturais da ocupação. Para Pistrak, a importância atribuída à categoria trabalho se articula 

com a necessidade de transformar o trabalho “[...] como objeto de estudo, o trabalho como 

método, trabalho como fundamento da vida” (FREITAS, 2009, p. 32). É a partir dessa 

necessidade que emerge a categoria trabalho socialmente útil. Para o autor, o trabalho 

socialmente útil é: 

 

[...] o elo perdido da escola capitalista. O trabalho socialmente útil é a conexão entre 

a tão propalada teoria e a prática. É pelo trabalho, em sentido amplo, que esta 

relação se materializa. Daí a máxima: não basta compreender o mundo, é preciso 

transformá-lo. A escola é um instrumento de luta no sentido de que permite 

compreender melhor o mundo (domínio da ciência e da técnica) com a finalidade de 

transformá-lo, segundo os interesses e anseios da classe trabalhadora (do campo e da 

cidade), pelo trabalho. (PISTRAK, 2009, p. 34). 

 

Nesse sentido, o autor parte da concepção do trabalho como princípio educativo. Essa 

concepção ajuda a pensar no trabalho como alicerce do qual se constrói todo trabalho 

educativo-formativo da escola, como um todo único inseparável. É fundamental pensar em 

uma escola onde trabalho, estudo, atividades culturais e políticas estejam relacionados 

dialeticamente. Além disso, indica a necessidade de auto-organização dos estudantes. Para a 

escola do trabalho de Pistrak, os objetivos da auto-organização são conhecer as ideias da 

classe trabalhadora; trabalhar coletivamente, viver coletivamente, construir coletivamente, 

para assim criar “hábitos e habilidades de organização. Nisto se constitui o fundamento da 

tarefa da autogestão” (FREITAS, 2013, p. 29). Assim, o trabalho teria centralidade na 

construção da auto-organização, de forma que: 
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[...] a estrutura da vida da escola se apresenta, em relação dinâmica com o meio, 

como uma instancia formadora à qual se integra o conteúdo escolar[...] é preciso que 

a criança aproxime-se da classe-edificadora, assimile melhor sua ideologia, viva 

com ela, forje hábitos de luta, aprenda a construir – essa é a tarefa do trabalho. Nós 

falamos sobre o trabalho como objetivo de estudo, sobre o trabalho como método, 

como fundamento da vida (FREITAS, 2013, p. 31).  

 

Shulgin em seu conjunto de ensaios publicados como “Rumo ao politecnismo” (2013), 

nos ajuda a compreender uma nova perspectiva de educação e a importância do trabalho nos 

processos educativos. O autor trabalha com o conceito de “trabalho socialmente necessário” 

(SHULGIN, 2013). Shulgin critica a visão dos educadores que preconizavam que só a escola 

educa e também por não se dar a devida atenção ao trabalho dos jovens e outros meios de 

aquisição de conhecimento.  Logo, o autor orienta a ensinar com base nas experiências 

trazidas pelos jovens que as adquire através do trabalho. A importância conferida à categoria 

trabalho se articula com a necessidade de transformá-lo. A partir dessa necessidade que surge 

a categoria trabalho socialmente útil. O trabalho socialmente útil é a relação entre teoria e 

prática. Essa relação se materializa a partir do trabalho em seu sentido mais amplo.  

O educador soviético Anton Semiónovith Makarenko (1888-1934), tornou-se 

conhecido pelo trabalho desenvolvido com menores abandonados e/ ou infratores na União 

Soviética. Dirigiu a Colônia Gorky e Dzerjinsk, onde trabalhou em prol da formação de um 

coletivo, onde a organização se dava a partir da produção (MAKARENKO, 2002, p. 282-

283). Para Makarenko esse coletivo só estaria formado quando cada indivíduo se sentisse 

parte fundamental, pertencente ao grupo. Para que isso ocorresse deveria haver entre todos, 

interdependência, correlações, responsabilidades, pois se isso não existe não há coletivo e sim 

uma mera multidão, uma aglomeração de pessoas. Ao abordar a organização dos jovens, 

Makarenko (2002) utiliza o conceito autogoverno e autogestão. O autogoverno que seria um 

procedimento institucional em que os jovens devem discutir e estabelecer todas as normas que 

regerão seus comportamentos e suas relações dentro e fora da instituição, e a autogestão, 

conceito que apareceria como um patamar superior nos escritos do autor.  

A Autogestão é a administração de um organismo pelos seus participantes, em regime 

de democracia direta, ou seja, em um processo autogestionário não há a figura do patrão. Para 

Claudio Nascimento, a autogestão não se limita apenas a unidade de produção, “mas abrange 

toda a esfera da sociedade” (NASCIMENTO, p.2, 2000?). O autor trabalha com o conceito 

de socialismo autogestionário que se “baseia na associação dos trabalhadores, em todos os 

níveis, mas também sobre a satisfação de suas necessidades, individuais e coletivas, no 
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campo do ‘não-trabalho’”(NASCIMENTO, p.18, 2000?) Todos os membros pertencentes ao 

local de trabalho participam das decisões administrativas em igualdade de condições.  

Em geral, os trabalhadores são os proprietários do meio de produção e o organiza a 

partir das suas demandas. Para Lia Tiriba, a autogestão é: 

 

[...] uma prática social que se circunscreve a uma ou mais unidades econômico-

sociais, educativas ou culturais em que, ao invés de deixar a organização do 

processo de trabalho aos capitalistas e seus representantes e/ou delegá-la a uma 

“gerência científica”, os/as trabalhadores/as tomam para si, em diferentes níveis, o 

controle dos meios de produção, do processo e do produto do trabalho. No sentido 

político, econômico e filosófico, as práticas sociais autogestinárias carregam consigo 

o ideário da superação das relações sociais capitalistas e a constituição do 

socialismo, concebido como uma sociedade autogestionária. Em ambas as acepções, 

as práticas de autogestão visam à constituição de uma cultura do trabalho que se 

contrapõe à racionalidade da cultura do capital (TIRIBA, 2008, p. 83).  

 

 Ao se debruçarem sobre as produções não capitalistas, Fischer e Tiriba cunham o 

conceito de produção “associada e autogestão” (2012). O conceito nos ajuda a compreender a 

relação intrínseca entre economia e cultura, nos fazendo refletir que a autogestão vai além de 

uma produção material coletiva.  Segundo as autoras, o conceito: 

 

[...] remete a relações econômico-sociais e culturais nas quais trabalhadores e 

trabalhadoras têm a propriedade e/ou a posse coletiva dos meios de produção e cuja 

organização do trabalho (material e simbólico) é mediada e regulada por práticas 

que conferem aos sujeitos coletivos o poder de decisão sobre o processo de produzir 

a vida social. Diz respeito a um conjunto de práticas coletivas de pessoas ou grupos 

sociais que se identificam por compartilhar concepções de mundo e de sociedade 

fundadas no autogoverno e na autodeterminação das lutas e experiências das classes 

trabalhadoras (FISCHER, TIRIBA, 2012, p.614-615). 

 

Nessa perspectiva, “a autogestão caracteriza-se, antes de tudo, como um processo em 

construção no qual o trabalho e a relação entre as pessoas devem resgatar a dimensão 

humana de pessoas que produzem e decide” (VERARDO, 2012, p. 11). Um processo 

autogestionário seria, portanto, um nível mais avançado de democratização em que o controle 

da organização é realizado por todos os participantes, de modo que as decisões representem a 

vontade da maioria. No “Dicionário Internacional da Outra Economia” (2009), Daniel 

Mothé (2009, p.26) conceitua autogestão como: 

 

[...] um projeto de organização democrática que privilegia a democracia direta. Esta 

constitui um sistema em que voluntariamente, sem perceberem remuneração e sem 

recorrerem a intermediários, os cidadãos debatem todas as questões importantes, em 

assembleias.  
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Segundo Guillerm e Bourdet (1976), a palavra autogestão só aparece nos dicionários 

franceses após a década de 1960 e foi utilizada para designar a experiência iugoslava de Tito, 

que buscava modernizar a economia do país, influenciando a partir da autogestão, a 

participação dos cidadãos. Para Mothé (2009, p.26), é na França dos anos de 1968 que a 

palavra autogestão ganha seu conceito mais radical, se afastando do stalinismo e 

reivindicando os escritos de Marx.  

Refletindo sobre as questões levantadas acima, em que medida Pistrak, Shulgin e 

Makarenko nos ajuda a refletir obre o nosso objeto de estudo? 

Como veremos adiante, o trabalho de campo indica que nas ocupações de escolas, os 

jovens trabalhadores-estudantes encontraram várias de maneiras de se organizar a partir do 

princípio da coletividade. Em uma das entrevistas na Escola Estadual David Capistrano, 

localizada no município de Niterói, a jovem trabalhadora-estudante D
24

 de 17 anos comenta 

que na ocupação “todos participavam de alguma comissão de trabalho”. Nesse sentido, o 

manual "Como Ocupar um Colégio” cumpre um papel importante na medida em que 

sistematiza o conhecimento acumulado sobre a organização dos estudantes.  

A fim de organizar interna e externamente os estudantes, o documento propõe a 

divisão em comissões de trabalho. Segundo o documento, as práticas autogestionárias 

materializadas nas mais variadas funções são centrais para o desenvolvimento no interior das 

ocupações. Para isso, “é primordial e “obrigatório” que se discuta como se organizará todo o 

processo de ocupação, para garantir que todas as tarefas sejam cumpridas no prazo e da 

forma proposta, sempre respeitando a democracia direta” (O MAL EDUCADO, 2016). 

Sobre o assunto, o jovem trabalhador-estudante E
25

 de 17 anos, da E.E. Paulo Assis Ribeiro, 

localizada no município de Niterói, comenta que “sem as comissões nada funcionária! A 

ocupação não duraria uma semana! Foi uma experiência de constante aprendizado entender 

que a gente precisa do outro pra viver”. A importância da coletividade, ou como diria o aluno 

acima, “entender que a gente precisa do outro pra viver” também está presente nas práticas de 

Shulgin, Pistrak e Makarenko.  

Nas experiências de Pistrak e Shulgin, o trabalho teve um papel fundamental na 

educação dos jovens. A divisão do trabalho produtivo ocorria por meio da definição dos 

métodos de trabalho e das formas de trabalho, para as crianças nas chamadas oficinas 

                                                             
24

 Segundo relatado na entrevista, a jovem trabalhadora-estudante D já participou de movimentos políticos 

organizados. Sua primeira experiência política foi participar das manifestações de junho de 2013 na companhia 

do avô que é professor de filosofia.   
25

 O jovem trabalhador-estudante E passou a participar do movimento estudantil a partir da ocupação, buscando 

formação política junto a grupos anarquistas. Segundo o estudante, a experiência de ocupar a escola abriu seus 

olhos para a realidade do país.  
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escolares, e para os adolescentes o trabalho na fábrica. Trazendo essas diferenças, Pistrak 

trabalha com dois conceitos centrais, o de autosserviço e autodireção. O autosserviço 

“encontra-se nas mãos das crianças” (PISTRAK, 2009, p. 224-225), e seria a realização do 

trabalho combinado com a vida, o trabalho para si e para os outros. Essa organização partia da 

divisão dos alunos em agrupamentos e de rodízio nas atividades. Na autodireção os estudantes 

aprendiam a dirigir e serem dirigidos. Para Pistrak (2009, p.126) “Se possível, toda criança 

deve passar através da direção e da subordinação nos órgãos de autodireção”.  

Nas ocupações, o trabalho também foi central para a organização do espaço. As 

atividades descritas no manual apontam para uma proposta de autogestão do trabalho a partir 

das divisões em comissões. O manual assinala que “as seguintes comissões são básicas e não 

devem faltar em nenhum processo de ocupação: Comida [...] Segurança [...] Imprensa [...] 

Informação [...] Limpeza [...] Relações externas” (O MAL EDUCADO, 2016). Em uma de 

nossas entrevistas, o jovem trabalhador-estudante B de 18 anos, da E.E Compositor Luiz 

Carlos da Vila, relata a importância da organização a partir da autogestão:  

 

O coletivo foi à parada que moveu a ocupação. Era chato tá na comissão de 

segurança e ter que no outro dia passar para a da limpeza. Mesmo assim, a gente 

passou a entender que era importante. Foi uma parada tipo autogestão, tá ligado?! 

Não tinha líder pra comandar. A gente mesmo dividia as tarefas e colocava pra 

frente. Foi uma experiência muito maneira. 

 

Podemos perceber na fala do estudante que a experiência de trabalhar coletivamente 

faz com que o mesmo reflita sobre sua posição na ocupação e compreenda o processo de 

organização como um movimento autogestionário. Para o pensador Markovic, a autogestão 

permite a “superação da divisão permanente e rígida entre sujeitos e objetos da história, 

entre governantes e executantes, entre pensamento social, e seu instrumento físico, o conjunto 

dos indivíduos em questão”. (MARKOVIC, 1973, apud, NASCIMENTO, 2014, p.8). 

Segundo Markovic (2014), a autogestão é uma estratégia-movimento social e um ideal-teoria 

social que:  

 

[...] significa, no contexto do pensamento humanista de Marx, a gestão racionalizada 

e revolucionaria e racionalizada no sentido que está baseada em uma critica objetiva 

da realidade existente, no conhecimento de suas verdadeiras potencialidades de 

mudanças e na opção das possibilidades as mais eficazes para a realização dos 

objetivos perseguidos. (MARKOVIC, 1973, apud, NASCIMENTO, 2014, p.8). 

 

Em “Cultura do trabalho, autogestão e formação de trabalhadores associados na 

produção: questões de pesquisa” (2008) Lia Tiriba nos ajuda a compreender que no: 
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[...] sentido politico, econômico e filosófico, autogestão é um conceito que encerra a 

ideia de uma forma de organização social em que os sujeitos têm autonomia e 

autodeterminação na gestão do trabalho e em todas as instâncias das relações sociais. 

(TIRIBA, 2008, p. 83). 

 

As comissões propostas pelo manual são espaços onde os estudantes realizam o 

trabalho manual e intelectual, fazendo um rodízio entre as atividades. Segundo o documento, 

as práticas autogestionárias materializadas nas mais variadas funções são centrais para o 

desenvolvimento no interior das ocupações.  

 

Uma vez decidida e votada a ocupação do colégio pela totalidade dos estudantes, é 

primordial e “obrigatório” que se discuta como se organizará todo o processo de 

ocupação, para garantir que todas as tarefas sejam cumpridas no prazo e da forma 

proposta, sempre respeitando a democracia direta. Para que se respeite a democracia 

e se garanta o cumprimento das tarefas, é necessário dividi-las de alguma maneira. O 

mais prático e recomendável é que a assembleia geral nomeie comissões para temas 

particulares, que se ocupem de supervisionar e cumprir as tarefas designadas para 

elas (O MAL EDUCADO, 2016). 

 

Ao abordar a organização dos jovens, Makarenko (2002) trabalha com o conceito de 

autogoverno e autogestão. O autor aponta que existem outras formas de organização da 

coletividade básica e utiliza o exemplo da comuna Dzerjinski
26

, onde a organização se dava a 

partir da produção (MAKARENKO, 2002, p. 282-283). Segundo o autor, o autogoverno seria 

um procedimento institucional em que os jovens devem discutir e estabelecer todas as normas 

que regerão seus comportamentos e suas relações dentro e fora da instituição. A autogestão 

apareceria como um patamar superior nos escritos do autor. Seria o ápice do processo 

organizativo. 

Todas as experiências abordadas por Makarenko têm em comum a existência de uma 

instância decisória (assembleia, conselho, reunião geral etc.), que se reúne sistematicamente, 

onde todos decidem sobre tudo. Contam com a participação de professores muito bem 

preparados, que participam fundamentalmente como instigadores e animadores do grupo. Para 

o autor, esse tipo de organização seria necessário levar em consideração a diferença etária. 

Em relação ao trabalho, os educandos organizavam-se em “destacamentos”, ou seja, grupos 

formados para a realização de determinadas tarefas. No caso de atividades breves ou tidas 

como especiais, eram organizados destacamentos mistos, compostos por membros de vários 

destacamentos. O interessante dessa proposta é que as divisões das tarefas eram feitas pelos 

próprios educandos, que buscavam organizar-se de maneira justa em relação ao cumprimento 

do trabalho (MAKARENKO, 2002).  

                                                             
26

 Na comuna eram produzidas as máquinas fotográficas- Leicas (Leicas Soviéticas). 
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Sobre os espaços de instância decisória, o manual destaca o papel da assembleia como 

órgão central para a tomada das principais decisões no interior da ocupação. É importante 

notar o cuidado com o tempo, o acolhimento com os estudantes menos experientes nos 

debates, interesse em convocar o maior número possível de estudantes.   

 

Assembleias: A assembleia é o órgão mais importante durante uma ocupação. As 

decisões mais importantes devem passar por ela e ser discutidas nela. É importante 

que se incentive a participação de todos os estudantes e não só dos mais experientes. 

Isso pode ser alcançado decidindo com antecedência um conjunto de temas para 

serem discutidos, para que dessa forma os companheiros com menos experiência 

tenham mais tempo para elaborar suas posições. Se esse conjunto de assuntos é 

extenso e os debates são chatos e longos, o melhor é colocar um limite de tempo (3 a 

5 minutos) para cada intervenção/fala. Devem ter dois moderadores: um que 

controle o tempo da intervenção/fala e avise quando o tempo terminou ou se a 

discussão está fugindo do tema e um outro que faça uma lista de quem deseja falar e 

anote as decisões tiradas na assembleia. Outra pessoa deve fazer a ata, um registro 

detalhado da assembleia. Como é algo que pode ser chato e entediante, esse posto 

pode ser rotativo. Na primeira assembleia (quando se decide a ocupação) é 

conveniente que seja votada uma série de reivindicações e demandas. Com isso, se 

evitam confusões e se tornam claros os objetivos da ocupação (O MAL EDUCADO, 

2016). 

 

Em uma das entrevistas realizadas na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da 

Villa, a jovem trabalhadora-estudante F
27

 de 17 anos relata que a “assembleia é um espaço 

onde ela compartilha suas ideias, vota e é ouvida”. Os estudantes se dividiram em comissões 

para dar conta de diversas atividades na escola. Concordamos com Makarenko (2002), 

quando o mesmo afirma que a assembleia geral é um órgão fundamental para o 

funcionamento do autogoverno. Ela tem que ser realizada uma vez na semana no período de 

estruturação, e após isso, pelo menos uma vez ao mês. Para ele a assembleia geral tem que ser 

aberta para que todos os membros da coletividade possam se expressar (MAKARENKO, 

2002, p.292). 

Por sua vez, Makarenko discorre que a forma de organização segundo os princípios 

que regem a escola podem ter vantagens e desvantagens. As vantagens estariam ligadas a 

facilidade de organização por idade, classe etc. A desvantagem desse método de organização 

está na medida em que esse processo afasta a “coletividade básica” do processo de trabalho, 

ficando restrita apenas a interesses escolares. Para Makarenko, assim como na comuna de 

Dzerjinski, a organização da coletividade básica a partir de agrupamentos de jovens de 

diferentes idades “proporciona um maior efeito educativo” (MAKARENKO, 2002, p. 284), 

além de criar uma melhor interação e ajuda no processo de acúmulo de experiência.  

                                                             
27

 A jovem trabalhadora-estudante F, nos relatou que não trabalhava fora, mas cuidava da casa para a mãe 

trabalhar.  
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Os mais novos se beneficiariam absorvendo hábitos e experiências de trabalho dos 

mais velhos. Os mais velhos teriam responsabilidades e adquiriam nesse processo, qualidades 

cruciais para o cidadão soviético (generosidade humana, bondade e exigência). O nível de 

organização da coletividade influencia no grau de esforço empreendido. Para o autor em uma 

coletividade bem organizada “o processo educativo é realizado sem esforço” 

(MAKARENKO, 2002, p. 284). Segundo o autor é essencial tomarmos o trabalho como 

experiência educativa. Tomar o trabalho produtivo como agente transformador.  

Sobre a troca de experiências entre os estudantes, o manual propõe espaços de 

sociabilidade que servem como um espaço de descanso da rotina estressante de uma ocupação 

e, ao mesmo tempo, um lugar de troca de saberem entre os estudantes. 

  

É recomendável que durante o dia sejam realizadas atividades na ocupação com a 

participação de alunos, professores, pais e todos os que apoiem a ocupação. Essas 

atividades podem ser decididas tanto por companheiros com experiência quanto por 

professores ou por pessoas que não sejam da escola (familiares, conhecidos, etc). 

Algo a ser levado em conta é que tendo mais gente na ocupação durante o dia se 

reduz muito a possibilidade de algum tipo de agressão à ocupação por parte das 

autoridades. Essas atividades podem tanto ser recreativas quanto de formação: 

podem ser conversas sobre algum tema de interesse ou também pintar cartazes, 

murais, paredes, grafittis, oficinas de desenhos, o que se desejar. Finalmente, mas 

não menos importante, é durante esse período de atividades que os companheiros 

mais atarefados e presentes na ocupação possam relaxar e descansar, diminuindo o 

esgotamento e cansaço deles (O MAL EDUCADO, 2016). 

 

É importante salientar a rigidez na pedagogia de Makarenko. Em sua trilogia “Poema 

Pedagógico”, o autor realiza reflexões a partir do processo de trabalho realizado em suas 

colônias. Em seus escritos, comenta acerca das condições precárias da colônia e seus 

primeiros educandos, frutos de um período turbulento no processo revolucionário russo. Os 

jovens possuíam horários reservados para estudo e trabalho, além das atividades físicas.  

Para Gramsci, Makarenko, Shulgin e Pistrak, o trabalho tem um papel. Assim, 

podemos concluir que a intenção dos pedagogos era fazer com que os jovens tenham uma 

noção da totalidade do mundo do trabalho. Os princípios pedagógicos exibidos por estes 

pedagogos socialistas foram postos a partir da necessidade da realização de uma teoria de 

caráter socialista em determinado momento histórico da sociedade. Todavia, corroboram, ao 

mesmo tempo, que para a efetivação de uma práxis pedagógica coerente com pensamento 

pedagógico socialista é imprescindível ponderar a íntima e necessária relação entre trabalho e 

educação no âmbito da formação humana. Assim, no pensamento pedagógico socialista, a 

categoria trabalho ocupa lugar central. A ênfase no trabalho é dada pelos autores com o 

objetivo de crescimento e desenvolvimento do coletivo.  Desse modo, o pensamento 
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pedagógico socialista compreende o trabalho como o pilar central, no qual crescera todo 

trabalho educativo-formativo da escola, como um todo único inseparável, a fim de formar 

uma nova sociedade onde homens e mulheres possam exercer todas as suas potencialidades. 

Entendemos que na conjuntura atual onde o neoliberalismo avança com retrocessos 

políticos e sociais para a classe trabalhadora, além de individualizar cada vez mais as nossas 

vontades, é de extrema relevância um movimento que preze pela coletividade e busque 

alternativas concretas para mudanças reais na sociedade. A coletividade das experiências da 

ocupação, seja na forma de autogestão, auto-organização ou autogoverno, ajuda a transforma 

as vontades individuais em vontades coletivas.  

Podemos concluir que a formação da coletividade no processo de ocupação de escolas 

é fruto da conformação dos estudantes em um a vontade coletiva. Essa vontade ganha força a 

partir de estratégias de organização, dentre elas o manual “Como Ocupar um Colégio”. A 

premissa inicial do documento é pautada em uma “educação emancipação”. As alternativas 

para uma nova sociedade de “homens e mulheres” de novo tipo ainda estão em construção, 

mas os jovens trabalhadores-estudantes, de forma espontânea ou organizada buscam caminhos 

para a transformação da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II - #OCUPA TUDO: BRASIL MOSTRA A SUA CARA. 
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Abordamos na introdução do presente trabalho que as ocupações como forma de 

protesto e resistência não são uma novidade na longa história de lutas da classe trabalhadora. 

Por isso, compreendemos que o processo de ocupação de escolas, iniciado na segunda década 

do século XXI, é consequência de múltiplas determinações que englobam uma totalidade. 

Para compreender a totalidade do nosso objeto, se faz necessário também analisar a disputa 

pela hegemonia (GRAMSCI, 1999) a partir dos meios de comunicação.   

No processo de ocupação de escolas, foi de extrema relevância o papel da imprensa 

para disputar as “verdades” sobre o movimento e levar a informação para o público.  Nessa 

disputa, podemos destacar dois seguimentos: a grande mídia e os meios de comunicação 

“alternativos”. A grande mídia, representada pelas redes de televisão, jornais impressos e 

revistas de ampla circulação, apresentava a ocupação de forma deturpada. Já os meios de 

comunicação alternativos que, diferentemente, buscavam construir um discurso a partir da 

visão dos estudantes. 

No presente capítulo, destacaremos os meios de comunicação “alternativos” como 

ferramentas de amplificação das diversas vozes do movimento de ocupação de escolas. Nosso 

objetivo é identificar o contexto político, econômico e educacional em que se deram os 

processos de ocupação de escolas. Trabalharemos com os jornais “A Nova Democracia”, 

“Brasil de fato”, “GGN” 
28

 e “Carta Maior” 
29

, além das revistas “Caros Amigos” e “Carta 

Capital”. Utilizaremos matérias do editorial e colunistas. Nesse material foi feita uma análise 

das reivindicações e formas de protesto dos estudantes veiculadas nessas mídias. Para isso, 

será necessário recuperar o conceito de hegemonia a partir da obra de Gramsci. 

As fontes de pesquisa foram selecionadas no decorrer do movimento de ocupações de 

escola. A justificativa para a utilização dos jornais e revistas se vale da carência de fontes que 

se propõem a fazer um movimento de contra hegemonia e mostrar outra faceta das ocupações 

de escolas, distanciando o apresentado pela mídia do grande capital de forma deturpada. 

Partimos do pressuposto que os meios de comunicação “alternativos” reverberam as 

vozes dos jovens trabalhadores-estudantes, que em muitos acontecimentos são caladas pela 

grande mídia burguesa. Os meios de comunicação “alternativos” travam uma disputa no 

campo da hegemonia em busca de um meio de comunicação popular voltado para os 

interesses da classe trabalhadora. É de extrema importância fazer a análise dessas fontes, pois 

seu conteúdo traz um Brasil diferente dos abordados pela grande mídia do capital. São 
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 Jornal online disponível em: https://jornalggn.com.br/ 
29

 Jornal online disponível em: https://www.cartamaior.com.br/ 
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colocados como pauta de debates assuntos negligenciados pelos meios de comunicação de 

massa, além de dar voz aos movimentos sociais e indivíduos que constroem as lutas 

diariamente.    

 

2.1 Os meios de comunicação “alternativos” e a disputa pela hegemonia. 

 

Quais leituras os meios de comunicação fizeram sobre as ocupações de escolas? O que 

nos dizem sobre o movimento? Para refletirmos sobre a mediação dos meios de comunicação 

no entendimento das ocupações de escolas, se faz necessário reconhecê-los também como 

meios de produção. Para isso, é importante nos fundamentarmos na concepção de Raymond 

Williams (2011) sobre o assunto. Para o autor, os meios de comunicação estão diretamente 

subordinados ao período “histórico, pois tem uma produção especifica que é sempre mais ou 

menos diretamente relacionada às fases históricas gerais da capacidade produtiva e técnica” 

(WILLIAMS, 2005, p. 69). A partir disso, a visão dos meios de produção na compreensão 

marxista é ofuscada por três análises. Primeiramente, o autor destaca a concepção teórica em 

que os meios de produção são tratados apenas como “mídia” que passam informações e 

mensagens entre os seres humanos. Essa posição vela as contradições além de analisar os 

receptores de informações apenas como um receptáculo.  

 

[...] as pessoas são vistas, então, como indivíduos abstratos que são representados de 

maneira gráfica nos termos dessas funções abstratas ou, na melhor das hipóteses, 

amplamente caracterizados como (i) possuidores de uma sociabilidade específica, 

mas ainda abstrata – a comunicação entre “membros” de um grupo social, em geral 

nacional ou cultural, sem referência intrínseca às relações sociais diferenciais dentro 

de cada grupo [...] (WILLIAMS, 2011, p. 70). 

 

A segunda concepção reconhece os meios de comunicação como meios de produção, 

mas acaba cometendo um gravíssimo erro, quando separa meios de comunicação naturais e 

tecnológicos. Para o autor, nessa concepção, os: 

 

[...] meios de comunicação são reconhecidos como meios de produção, mas de modo 

abstrato, e são de fato projetados ideologicamente como os únicos meios de 

produção nos quais será produzida a ‘retribalização’, a suposta restauração da 

“aldeia global”, do homem natural ‘não caído’ [...] (WILLIAMS, 2011, p. 72).  

 

A terceira posição foi reforçada por muitos marxistas ao longo da história. Para o 

autor, essa posição comete o erro de separar meios de comunicação e meios de produção. Para 

essa linha de raciocínio, os meios de produção só atenderiam as demandas do mercado 

capitalista, não se propondo a um movimento contra hegemônico.   
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Segundo Williams (2011, p. 76), é imprescindível fazer a distinção entre “os modos de 

comunicação que dependem dos recursos físicos humanos imediatos daqueles que dependem 

da transformação, pelo trabalho, de material não humano”. Os recursos físicos estão 

centrados nas línguas faladas, que funcionam como produção social. Temos ainda os meios de 

comunicação que dependem da transformação do material não humano. A partir disso, 

podemos mencionar os principais tipos de transformação: o amplificador, o durável e o 

alternativo. O amplificador pode ser um aparelho simples como um megafone até mesmo algo 

complexo tecnologicamente como rádio e televisão. Já o durável, é expresso por pinturas e 

esculturas, além de falas por repetição (gravadas). Os alternativos são as escritas e códigos 

gráficos de uma sociedade. É essencial refletirmos sobre os meios de comunicação como 

meios de produção para compreendermos também as contradições inerentes nas análises 

realizadas por esses aparelhos de hegemonia.  

No Brasil, os meios de comunicação que detém o monopólio da informação estão nas 

mãos de poucos. Estão alinhados ideologicamente e politicamente na defesa dos interesses de 

“um grupo restrito de pouco mais de 10 famílias e afiliados desses grupos de comunicação” 

(TAMBELLI, 2014, s/p). “A mídia fornece descrições de como as coisas estão indo – bem ou 

mal, dependendo do caso” (HARVEY, 2011, p.127), operam a serviço dos interesses da 

burguesia, atuando como um suporte ideológico do bloco histórico. Segundo Alexandre 

Tambelli, do jornal GGN (2014), o Brasil é um país onde a maioria dos meios de 

comunicação de massa (Televisão, Rádio, jornais impressos e revistas com maior circulação) 

defende um único ponto de vista, possuem as mesmas ideias sobre a situação econômica, 

política e cultural do país. Apontam sempre a mesma “solução” sobre qualquer assunto de 

interesse da nação. Para o autor: 

 

Telespectador, ouvinte e leitor, todos nós somos levados a compreender o fato 

noticiado de um único ponto de vista, o de interesse desses grupos de comunicação 

hegemônicos: que possuem a sua ideologia própria, a sua forma de compreensão dos 

fatos cotidianos e até parceiros eleitos com nosso voto no cenário da política, além 

de defenderem seus interesses particulares, que podem e são, em muitas das vezes, 

contrários ao interesse da coletividade brasileira (TAMBELLI, 2014, s/p). 

 

Nas palavras de Vito Giannotti (2014, p.38), “a mídia privada no Brasil é podre, é 

fétida e sabe disso, não liga a mínima. Importante é prestar serviços aos donos, mentir, 

defender de mentirinha a liberdade de expressão e a canalhice diária de jornais rádios e 

tevês, de revistas”.  Como ele, entendemos que a classe dominante utiliza suas ferramentas de 

dominação para colocar em prática sua política cultural e assegurar a direção da sociedade. 



62 

 

Uma das ferramentas mais eficazes que a burguesia utiliza para difundir sua concepção de 

mundo é a mídia. Nesse sentido, a mídia se articula com um intuito de difundir os interesses 

da burguesia e transformá-los em um “padrão cultural de toda a sociedade” (RUMMERT, 

1986, p.134-135). Segundo Sonia Maria Rummert, é “através desse recurso, o que é 

expressão de uma classe numericamente inferior no bloco social, torna-se, artificialmente, a 

expressão de toda a sociedade e é reconhecida como "cultura nacional"” (RUMMERT, 1986, 

p.135). 

Concordamos com Rummert (1986), que os meios de comunicação, como aparelhos 

de hegemonia, estão estreitamente ligados à formação da opinião pública.  Sua atuação se dá  

 

[...] através de vários mecanismos, dentre os quais podemos destacar: a difusão de 

normas culturais e ideológicas convenientes à manutenção do sistema capitalista; a 

legitimação da estrutura dominante através de uma abordagem "natural" da mesma. 

que encobre sua" arbitrariedade; seu papel conservador que perpetua (mesmo 

quando "aparentemente renova) as re1ações de produção e as re1ações sociais; a 

própria construção da percepção da realidade pela sociedade, através das 

informações veiculadas. (RUMMERT, 1986, p.133). 

 

Na sociedade capitalista, os grandes meios de comunicação tem um papel fundamental 

na construção da hegemonia burguesa, entretanto, existem meios de comunicação que não 

compactuam com os interesses do grande capital e apresentam outros olhares sobre o mesmo 

fato histórico. No movimento de ocupação de escolas, esses meios de comunicação estiveram 

presentes divulgando e apresentando outras leituras sobre o ocorrido. No presente trabalho 

nomearemos meios de comunicação de “alternativos”, aqueles que Williams (2011) denomina 

no sentido de “opositor”. Entendemos aqui como meios de comunicação “alternativos” os 

veículos de informação que estão fora do metiê da grande mídia, fundamentado no conceito 

de “alternativo” de Raymond Williams para compreender esses meios de comunicação. Em 

“Cultura e Materialismo”, o autor discorre que é “necessários reconhecer os significados e 

valores alternativos, as opiniões e atitudes alternativas, até mesmo alguns sentidos 

alternativos do mundo, que podem ser acomodados e tolerados dentro de uma determinada 

cultura efetiva e dominante” (WILLIAMS, 2011, p. 55). Neste sentido, o autor alerta que o 

processo de hegemonia realiza cooptações sutis à cultura
30

 dominante dentre as culturas 

alternativas, buscando assimilar o mais rápido possível o que pode ser visto como emergente. 

Segundo o autor: 

 

                                                             
30

 Por consequência do curto período da dissertação, trabalharemos as concepções de cultura na perspectiva do 

materialismo histórico dialético em futuras pesquisas. Para saber mais ver: WILLIAMS, Raymon. Cultura e 

Materialismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 
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Há uma distinção teórica simples entre o alternativo e o opositor, isto é, entre 

alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver e quer ser deixado só e 

alguém que encontra uma maneira de viver e quer mudar a sociedade. Mas à medida 

que a área necessária de dominação efetiva se estende esse mesmo significado ou 

prática pode ser visto pela cultura dominante não apenas como desprezando-a ou 

desrespeitando-a, mas como um modo de contestá-la (WILLIAMS, 2011, p. 58). 

 

Podemos considerar os meios de comunicação “alternativos” como contestadores do 

sistema capitalista, mas ao mesmo tempo, não criam condições concretas de subverter a 

ordem. Por isso, ressaltamos que as fontes escolhidas para o presente trabalho são carregadas 

de contradições, principalmente, por que existem distintas formas de conceber a realidade. 

Atendem a diferentes interesses políticos partidários ou de grupos de intelectuais que 

fragmentam a esquerda. Mesmo assim, os meios de comunicação “alternativos” analisados 

estão abertamente ligados aos interesses da classe trabalhadora e dão voz aos movimentos 

sociais, disputando em certo grau, a hegemonia no campo da comunicação. 

Nesse sentido, a categoria hegemonia nos ajuda a expor os jogos de consenso e 

dissenso que abarcam e condicionam a produção simbólica nos meios de comunicação, 

intervindo na acomodação do imaginário social e nas disputas de sentido e de poder na 

sociedade. Ao evocar o conceito de hegemonia, partimos do entendimento de Gramsci (1999) 

sobre o assunto. A centralidade dada por Gramsci à hegemonia se deve a sua compreensão de 

que a sociedade não pode ser explicada apenas por sua base econômica, ou seja, a 

infraestrutura. O autor destaca a superestrutura e a ação política como elementos que 

compõem a totalidade da sociedade.  Rummert (2007), ao se debruçar na obra do autor 

italiano, nos ajuda a entender que hegemonia é:  

 

[...] a capacidade de determinada classe de manter unificado o bloco social através 

de sua ação no campo ideológico, cultural e moral, é necessário que esta classe se 

apresente capaz, real ou supostamente, de dirigir, de solucionar os problemas da 

sociedade, de manter articuladas as forças heterogêneas que compõem este bloco 

social. Quando a classe que detém o poder perde sua capacidade de direção, tem 

contestada sua ideologia e não é mais capaz de justificar seu projeto político e 

econômico, deixa, então, de ser hegemônica, perdendo sua supremacia 

(RUMMERT, 2007, p.24). 

 

Como categoria dinâmica, a hegemonia pressupõe negociações, compromissos, 

conquista do consenso e da liderança cultural e político - de uma classe ou bloco de classes 

sobre as outras. A base material da hegemonia é construída a partir de concessões e reformas 

com as quais se mantém a liderança de uma classe e pelas quais outras classes têm suas 

reivindicações atendidas. Para Giannotti (2014, p.13): 
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O sentido originário da palavra hegemonia está intimamente ligado à ação. 

Conquistar a hegemonia não significa criar um clube de amigos que pensam de 

mesma maneira. Muito bem, todos concordam, e daí? A ideia deles é hegemônica, 

lá, naquele mundinho. Hegemonia é bem mais do que ter a adesão intelectual de um 

grupinho de coleguinhas. A ideia de hegemonia está ligada à ideia de toda uma visão 

de mundo, da política, da vida, que passa a ser dominante entre uma grande parcela 

da sociedade. [...] Assim, ter a hegemonia é dar a direção. A direção político-

ideológica à sociedade. 

 

Além de incorporar as bases econômicas, a hegemonia tem a ver com entrechoques de 

percepções das classes dominantes, juízos de valor e princípios entre sujeitos da ação política. 

Para Gramsci, a hegemonia não pode ser garantida sem desconsiderar demandas mínimas dos 

grupos dominados, sendo fundamental a classe dirigente saber ceder, saber realizar sacrifícios 

no intuito de preservar este instável equilíbrio de forças (GRAMSCI, 2000, p. 47). É 

necessário combinar a ideia de nova ‘direção cultural e moral’ com o de dominação 

desempenhada pela classe que vai conduzir a nova sociedade. “Esta dominação é o conjunto 

da estruturação e construção do novo poder, através de estruturas da sociedade política, que 

vão das leis à força repressiva para fazê-las cumprir” (GIANNOTTI, 2014, p.19). 

Nessa perspectiva, pensar a hegemonia como uma dominação de uma parcela da 

sociedade sobre a outra, se faz indispensável compreender que a cultura em bases materiais é 

pensar também os processos de dominação cultural por meio da transmissão e reprodução dos 

hábitos e práticas sociais, além dos processos de lutas e resistências. Em sua obra “Palavras 

Chave”, Raymond Williams afirma que: 

 

[...] ênfase na hegemonia e no hegemônico passou a incluir os fatores culturais, além 

dos políticos e dos econômicos; [...] nesse sentido da ideia alternativa de uma base 

econômica e de uma superestrutura política e cultural, segundo a qual quando a base 

muda a superestrutura também muda, não importando o grau de obliquidade ou de 

atraso. (2007, p.200). 

 

Por consequência disso, é importante frisar que a hegemonia nos ajuda a compreender 

a cultura não apenas como objeto de produção e consumo, mas como prática social. As 

formas históricas da hegemonia nem sempre são as mesmas e variam conforme a natureza das 

forças sociais que a exercem (RUMMERT, 2007, p.28). A constituição de uma hegemonia 

ocupa os diversos espaços da superestrutura. Ao analisar as disputa pela hegemonia, o autor 

italiano assinala dois campos no interior da superestrutura: a sociedade política e a sociedade 

civil. “Estas funções são precisamente organizativas e conectivas” (GRAMSCI, 2000, p.20). 

A primeira faz referencia conjunta de mecanismos que dão poder de monopólio da violência e 

das leis à classe hegemônica, manifestados pelos aparelhos de repressão e coerção, ou seja, a 

polícia, as forças armadas e os órgãos de aplicação das leis. A sociedade civil é a esfera que 



65 

 

institui o conjunto de instituições que elaboraram formas de propagar a ideologia dominante. 

Essas instituições são chamadas de aparelhos de hegemonia. Segundo Rummert (2007), o 

“conceito de aparelhos de hegemonia abrange o conjunto complexo de instituições da 

sociedade civil em suas múltiplas articulações e vários subsistemas: a igreja, o sistema 

escolar, os meios de comunicação, a organização cultural” (RUMMERT, 2007, p.29). Sobre 

a imprensa, por exemplo, Gramsci (1999) aponta que: 

 

A imprensa é a parte mais dinâmica desta estrutura ideológica, mas não a única: 

tudo o que influi ou pode influir sobre a opinião pública, direta ou indiretamente, faz 

parte dessa estrutura. Dela fazem parte: as bibliotecas, as escolas, os círculos e os 

clubes de variado tipo, até a arquitetura, a disposição e o nome das ruas. Não se 

explicaria a posição conservada pela Igreja na sociedade moderna se não se 

conhecessem os esforços diuturnos e pacientes que ela faz para desenvolver 

continuamente sua seção particular desta estrutura material da ideologia 

(GRAMSCI, 1999, p.78).  

 

Tendo isso em consideração, é na esfera da sociedade civil que se dá o embate pela 

disputa da hegemonia. Diferente da sociedade política, que tem seus portadores materiais 

ligados diretamente ao Estado, a sociedade civil é o campo onde operam os aparelhos 

privados de hegemonia, organismos autônomos ou com certa autonomia perante o Estado. É 

nesse campo que operam os meios de comunicação “alternativos” e a grande mídia a serviço 

do capital, disputando a hegemonia, buscando novos ângulos para contar a história a partir 

dos interesses de suas classes. Segundo Gramsci (2000), imprensa, igreja, partido político e 

outros grupos e agremiações são aparelhos que disputam a hegemonia da sociedade. Segundo 

o autor, aparelhos privados de hegemonia são instituições da sociedade civil voltadas à 

sedimentação de um dado consenso, a hegemonia, no sentido de vitória de uma visão de 

mundo sobre outras, a ser conseguida através da ocupação de espaços ideológicos 

(GRAMSCI, 2000). Para Gramsci (2000), em determinados momentos históricos, certas 

instituições atuam em nome das classes sociais, sobretudo das classes dominantes, fazendo o 

papel de partido político no sentido de conferir organicidade aos seus membros e de dirigir 

suas ações. A história dos grupos subalternos é fundamentalmente desagregada e episódica, e 

a tendência que tais grupos possuem para a unificação só se materializaria com uma vitória 

política permanente (GRAMSCI, 2001, p.135), para que tal fato se concretize é necessária à 

participação da imprensa para disputar os interesses da classe trabalhadora no campo da 

superestrutura.  

Historicamente, os meios de comunicação da burguesia atuam com uma dupla 

funcionalidade: o de informar e formar. “Formar as cabeças, moldá-las. Como se diria hoje, 

ganhar ‘corações e mentes’ do povo, dos seus compadres, da massa, dos exércitos, ou da 
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burocracia estatal” (GIANNOTTI, 2014, p.12). Constituiu o suporte para a legitimação e 

manutenção da escravidão, exploração do trabalhador assalariado, dominação de outros 

povos, naturalização da guerra e difusão da ideologia burguesa. A difusão das ideias em 

ampla escala encontrou no jornal impresso sua ferramenta mais eficaz. Nesse sentido, os 

jornais cumprem um papel fundamental na propagação de ideias. O jornal tornou-se um meio 

de comunicação tão importante que os sindicatos, partidos políticos e grupos organizados de 

trabalhadores produziram os seus próprios jornais impressos “para divulgar, difundir as 

ideias de sua classe e seu projeto de sociedade e de mundo” (GIANNOTTI, 2014, p.12).  

 

O século XIX, século do capitalismo industrial, precisava se legitimar, ter o apoio da 

sociedade. Precisava do ‘consenso’, como Gramsci teorizará no século XX. Foi 

assim, que no século do capital, o jornal passou a ter um papel fundamental na 

difusão das ideias burguesas. Das ideias, isto é dos valores [...] Foi graças a ele, ao 

jornal e à força dos exércitos que sempre iam junto com os jornais, que essas ideias 

e valores se tornaram dominantes. Ideias dominantes para garantir exércitos 

dominantes (GIANNOTTI, 2014, p.12). 

 

Diante disso, Giannotti (2014) desenvolve que a comunicação é a forma de conectar o 

olhar dos telespectadores a um determinado fato (2014, p.11). A respeito do assunto, Marx e 

Engels (1977), nos ajudam a compreender que os veículos de comunicação “transportam 

signos; garantem a circulação veloz das informações; movem as ideias; viajam pelos 

cenários onde as práticas sociais se fazem; recolhem, produzem e distribuem conhecimento e 

ideologia” (MARX; ENGELS, 1977, p. 67).  

Um dos problemas que a circulação de ideias encontra é o da linguagem, um dos 

mecanismos de transporte de signos. Nesse sentido, Gramsci nos ajuda a pensar sobre como 

atingir a classe trabalhadora, destacando a linguagem e a formação cultural como elo.  

Na realidade, toda corrente cultural cria uma linguagem, isto é, participa do 

desenvolvimento geral de uma determinada língua nacional, introduzindo termos novos, 

enriquecendo de conteúdo novos termos em uso, criando metáforas, servindo-se de nomes 

históricos para facilitar a compreensão e o julgamento de determinadas situações atuais, etc., 

etc. O tratamento deveria ser “prático”, isto é, corresponder às exigências realmente sentidas e 

ser, quanto à forma de exposição, adequado à média dos leitores. Segundo Gramsci (2000 a, 

p. 202-205):  

 

[...] A elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea requer 

múltiplas condições e iniciativas. A difusão, por um centro homogêneo, de um modo 

de pensar e de agir homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser 

a única. Um erro muito difundido consiste em pensar que toda camada social elabora 

sua consciência e sua cultura do mesmo modo, com os mesmos métodos, isto é, com 

os métodos dos intelectuais profissionais.   
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Nessa rápida exposição, chegamos ao entendimento de que os meios de comunicação 

“alternativos” que analisamos no presente trabalho, fazem um esforço para dar voz às lutas da 

classe trabalhadora conectando os olhares aos fatos, disputando, ainda que com certas 

dificuldades, a opinião pública com os grandes meios de comunicação. Afirmamos a 

importância dos meios de comunicação alternativos e a necessidade de intensificar a disputa 

pela hegemonia, por parte dos setores das classes subalternas, no campo da comunicação. 

 

2.2 As Ocupações na visão dos meios de comunicação “alternativos”. 

 

 

“Hoje a aula é por conta dos estudantes” (HOSHINO, 2016, s/p): assim começa a 

matéria de Camilla Hoshino no jornal Brasil de Fato do dia 20 de outubro de 2016. A 

manchete manifesta com primazia o que foi o movimento de ocupações de escolas por todo o 

país: o protagonismo dos jovens trabalhadores-estudantes ao resistirem contra os avanços das 

políticas neoliberais na educação. Um movimento onde os estudantes tomam para si os meios 

de produção da vida social, nesse caso a escola pública, e no processo dão uma aula de como 

lutar e se organizar. Nas palavras de Catini e Mello (2016): 

 

[...] dizer que “os estudantes estavam dando a lição”, subvertendo seu papel social 

de “alunos”, parece sensato destacar os novos elementos trazidos pela forma de luta 

dessas ocupações, cuja força ultrapassou os muros das escolas e ensaiou uma 

relevante resistência ao caráter conservador e empresarial das políticas sociais 

atuais; e, ao mesmo tempo, tentar aprender o significado desse movimento, o que ele 

nos diz sobre nosso momento histórico, sobre as lutas do presente e sobre a forma 

social da educação (CATINI; MELLO, 2016, p.1178). 

 

Criolo, nome artístico de Kleber Cavalcante Gomes, é um rapper paulista engajado em 

movimentos sociais. Valendo ressaltar que é fundador da “Rinha dos MC's”
 31

, espaço onde 

mc’s duelam em batalhas musicais. Para o rapper, as ocupações foram uma “aula de 

cidadania”, que na conjuntura paulista da qual o músico se referia, barrou o decreto que 

previa a reestruturação da rede de ensino proposto pelo governo de Geraldo Alckmin. A 

matéria de Jorge Luiz Souto, no jornal Carta Maior de 17 de novembro de 2015, afirma que 

“uma boa forma para acelerar o processo de mudanças seria o retorno dos políticos e 

governantes à escola, para terem uma aula de cidadania com os estudantes” (SOUTO, 2015, 

                                                             
31

 Podemos considerar que a “Rinha dos MC's” é um espaço de ocupação cultural, onde a cultura hip-hop é 

exposta de forma gratuita e organizada de forma coletiva.  
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s/p). O colunista continua sua análise sobre a importância da participação dos jovens 

trabalhadores-estudantes nas ocupações, destacando que os jovens:  

 

[...] não ocupam por mera farra. Agem com convicção, com consciência em torno da 

importância do ensino público. Defendem as escolas não apenas para si, mas por 

princípio. Sabem bem do descaso em que, estruturalmente, foi deixada a coisa 

pública. Sofrem, em inúmeras situações, com a precariedade das acomodações e 

com a redução de material (SOUTO, 2015, s/p). 

 

Na visão do funkeiro MC Leonardo, a “ocupação de escolas é luta por futuras 

gerações” (PEREIRA, 2016. s/p), “um ato político de resistência a um plano governamental 

que fere direitos humanos. É uma luta consciente e cidadã, é um clamor por direitos 

fundamentais básicos que estão sendo há muito tempo desrespeitados pelo Estado” 

(HORNOS, 2015, s/p). A “luta por futuras gerações” (PEREIRA, 2016. s/p) dos jovens 

trabalhadores-estudantes ganhou proporções gigantescas, atingindo diversos estados 

brasileiros.  

Conforme o jornal Carta Maior de 25 de novembro de 2015 (HORNOS, 2015, s/p), a 

resistência dos jovens trabalhadores-estudantes paulistas abriu um leque de possibilidades 

para o movimento estudantil brasileiro, ou seja, as ocupações de São Paulo foram o pontapé 

inicial para a difusão do movimento de ocupação de escolas por todo o Brasil. A partir de um 

conjunto de manifestações contra o sucateamento da educação e influenciados pelo manual 

baseado na experiência chilena e argentina, intitulado “Como ocupar uma escola” (O MAL-

EDUCADO, 2015), os jovens trabalhadores-estudantes paulistas ocuparam as escolas contra o 

plano do governo de Geral Alckmin de fechar 94 instituições inteiras e centenas de turmas, 

realocando os alunos e superlotando salas. Os estudantes paulistas saíram vitoriosos – 

forçaram o governador a recuar, suspendendo o projeto de “reorganização escolar”, e 

derrubaram o secretário de educação – e, logo em seguida, a mesma tática começou a ser 

utilizada por estudantes de outros estados na luta pela educação pública de qualidade. Goiás, 

Rio de Janeiro, Paraná e muitos outros Estados. Segundo a coluna de Eduardo Nunomura, na 

revista Carta Capital do dia 07 de dezembro de 2015: 

 

Se a derrota de Alckmin é pública e notória, o que jovens secundaristas disseram é 

que a esquerda brasileira precisa ter humildade para ouvir o que eles estão nos 

ensinando. Com uma causa única, legítima e verdadeira, eles não divergiram um 

momento sequer de que estavam lutando pelo direito de serem educados. Usando as 

redes sociais, sobretudo o Whatsapp, criaram uma extensa rede de estudantes de 

escolas que sabiam o que fazer e como fazer para mobilizar a opinião pública em seu 

favor. Na maioria das vezes, bateram o pé firme para dizer que as escolas não seriam 

fechadas (NUNOMURA, 2015, s/p). 
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No Rio de Janeiro, as ocupações ganharam força a partir da greve dos docentes do 

início de 2016. Inicialmente, os estudantes em apoio aos professores e incomodados com a 

situação de abandono das unidades escolares, se organizam em grandes atos públicos. 

Posteriormente, como a situação das instituições e dos docentes não foram resolvidas pelo 

Governo Estadual, os jovens trabalhadores-estudantes, tomando como base a experiência 

paulista, passaram a ocupar as escolas. O movimento ganha proporção e se espalha para 

vários municípios cariocas. De acordo com a revista Carta Capital (ALFANO, 2016. s/p), “o 

movimento começou no dia 21 de março, no Colégio Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do 

Governador, zona norte da capital, em apoio à greve dos professores, iniciada no dia 2 de 

março, e por melhorias nas escolas e na educação”. As ocupações ganham apoio de músicos, 

professores, artistas, cientistas, apoiadores e gente de boa vontade, doando tempo e insumos 

para os estudantes que ocuparam mais de 70 escolas estaduais no Rio de Janeiro. O mapa 

abaixo produzido pela União Brasileira dos Estudantes mostra a ocupação de escolas no seu 

período inicial: 

 

Figura 2 – As 19 primeiras escolas ocupadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 2016. 

No mesmo ano, estudantes de outros estados brasileiros protestam contra as medidas 

impopulares do Governo Federal. Em “Os secundaristas avançam contra Temer” (2016), 

Ingrid Matuoka discorre na coluna online da revista Carta Capital do dia 27 de novembro de 
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2016, que “parte dos estudantes mobiliza-se em mais de mil ocupações pelo Brasil contra a 

reforma do Ensino Médio e a PEC 241” (MATUOKA, 2016, s/p). Fato que mobilizou os 

jovens trabalhadores-estudantes de todo o Brasil e propiciou a ocupação de aproximadamente 

1.047 escolas públicas, além de 102 universidades. Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Pará, e outros 

Estados se mobilizaram contra os avanços do projeto neoliberal na educação.  

 

Figura 3 – Matéria da revista Carta Capital. 25 de Novembro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carta Capital, 2016. 

 

No contexto do movimento de ocupação de escolas por todo o Brasil, especialmente 

na segunda metade de 2016, as reivindicações a nível nacional ganharam espaço nas pautas 

dos jovens trabalhadores-estudantes. No tocante do assunto, podemos destacar as 
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manifestações contra a Proposta de Emenda Constitucional nº 55 (PEC 241) 
32

, o golpe 

político contra a Ex-presidenta Dilma Rousseff e o programa “Escola Sem partido” e a 

Contrarreforma do Ensino Médio. Como já reiteramos, para o Jornal Brasil de Fato, as 

ocupações de escolas são lutas “por futuras gerações” (PEREIRA, 2016. s/p) contra os 

avanços do conservadorismo, que aliado às políticas neoliberalismo, corrói os direitos 

historicamente conquistados pela classe trabalhadora.  

Mesmo com o movimento de ocupação de escolas ganhando força e atingindo várias 

capitais do Brasil, a grande mídia pouco relatou sobre os processos. “O que se vê é um esforço 

midiático muito grande para desconsiderar a importância “revolucionária” do movimento” 

(SOUTO, 2015. s/p). Na coluna da revista Carta Capital de 02 de novembro de 2016, o 

coletivo Intervozes relata a ausência de informação sobre as ocupações na grande mídia: 

 

Num contexto de mais de mil escolas ocupadas em todo o Brasil contra a PEC 241 e 

a Medida Provisória que reforma o Ensino Médio, o silêncio da imprensa sobre a 

mobilização dos estudantes é mais um capítulo sombrio do processo pelo qual passa 

o país, exemplar quando falamos de ausência de diversidade e garantia do acesso à 

informação no Brasil. Muita gente só tomou conhecimento das ocupações no último 

final de semana, quando locais de votação no segundo turno das eleições municipais 

tiveram que ser trocados em função das escolas mobilizadas. Até ali, as matérias – 

principalmente na televisão – foram raras. Agora seguem poucas, sem dar voz aos 

estudantes que ali estão, tampouco aos setores da sociedade que apoiam os protestos 

contra da PEC e a MP 746/2016. Um dos maiores jornais do país, a Folha de 

S.Paulo ignorou a ascensão das ocupações. (INTERVOZES, 2016, s/p). 

 

Nesse contexto de mobilização dos estudantes, onde mais de mil escolas foram 

ocupadas por todo o Brasil, o movimento passa a ser relatado de forma intensa na grande 

mídia, mas de uma maneira deturbada e intencionada para os interesses da burguesia. Diante 

disso, o coletivo Intervozes descreve que:  

 

O tema aparece na matéria do dia 11 de outubro com o foco apenas no estado do 

Paraná: “Estudantes ocupam cem escolas e professores aprovam greve no Paraná”. 

Mais de uma semana depois, apenas em 19 de outubro, vem o segundo texto, com 

viés claramente criminalizador: “Ocupação em 181 escolas pode causar 

                                                             
32

 Institui o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que 

vigorará por 20 exercícios financeiros, existindo limites individualizados para as despesas primárias de cada um 

dos três Poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União; sendo que cada um dos 

limites equivalerá: I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos 

a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% e II - para os exercícios 

posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Determina que não se incluem na base de cálculo e nos 

limites estabelecidos: I - transferências constitucionais; II - créditos extraordinários III - despesas não recorrentes 

da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais 

não dependentes (BRASIL, 2016). 



72 

 

cancelamento de provas do Enem”. No dia 24 de outubro, o tema volta a aparecer 

por conta da morte de um estudante em Curitiba (INTERVOZES, 2016, s/p). 

 

Entendemos que a pouca visibilidade e a criminalização das ocupações de escolas pela 

grande mídia é uma posição política clara. Segundo Giannotti (2014), temos que ser 

cautelosos para não cair no mito da neutralidade da mídia. A mídia tem uma posição clara 

sobre qual classe serve. Nas palavras do autor, “a mídia do império determina o que o 

Império quer!” (GIANNOTTI, 2014, p.35), ou seja, a mídia representa os interesses do estado 

ou de parcelas de sua burguesia. Para o autor: 

 

Ao discutir a democratização da mídia, é preciso partir do pressuposto de que a ideia 

da mídia neutra está enraizada na sociedade. Partir do senso comum que acha que a 

mídia é uma entidade que paira no ar. Acima das classes. Fora da luta política de 

todo dia. Nesse raciocínio, nada mais natural que a mídia dê espaços a visões 

diferentes. A mídia seria neutra, objetiva, imparcial. Seu dever seria o de informar 

objetivamente seus leitores. A mídia seria algo como um serviço público essencial 

com a missão de ‘servir bem’. Daí, desta visão veio a ideia de ‘Imprensa quarto 

poder’. (GIANNOTTI, 2014, p.37). 

 

Diante desse quadro, vale ressaltar o papel da mídia burguesa na difusão das reformas 

do governo golpista. Como veremos a seguir, esse processo de implementação das reformas 

não foi pacífico.  

 

2.3 A PEC do “fim do mundo” e a Contrarreforma do Ensino Médio. 

 
Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma 

vez só. (Nicolau Maquiavel). 

 

A epígrafe acima, retirada do Príncipe, livro celebre de Nicolau Maquiavel, nos ajuda a 

refletir sobre o processo político brasileiro, principalmente após o golpe de 2016. Nosso 

intuito com essa seção é compreender as ações realizadas pelo Estado brasileiro como ataques 

diretos à classe trabalhadora.  

No ano de 2016, presenciamos diversos ataques que retrocedem anos de lutas da classe 

trabalhadora. As PEC’s passaram a ocupar um lugar de destaque nos grandes meios de 

comunicação, que analisavam as propostas como salvadoras da situação política e econômica 

do país.  Sobre o assunto, Frigotto e Ramos (2016) assinalam que em momentos de golpe 

político, como o que ocorreu no dia 13 de agosto de 2016, o governo ilegítimo que assume o 

cargo põe em prática uma série de reformas mais ou menos profundas. As ditaduras e golpes 

institucionais que marcam a história do Brasil república, servem para manter os privilégios da 
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burguesia brasileira (FRIGOTTO, RAMOS, 2016, p.34). Segundo Frigotto e Ramos (2016, 

p.34): 

 

Três décadas depois do fim da ditadura empresarial militar há um novo golpe para 

manter os interesses e privilégios desta minoria prepotente. A PEC 55 é a tradução 

material em nome de quem e para que foi construído e deflagrado mais este Golpe 

de Estado. Esse é, pois, o traço mais profundo do que se reitera nas ditaduras e nos 

golpes na nossa história. 

 

A aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 (BRASIL, 2016), materializa 

com clareza a proposta de salvar a economia, debitando todo o ônus do processo na classe 

trabalhadora. A emenda prevê o congelamento de investimentos em setores importantes para a 

sociedade brasileira.  

Antes de ser aprovada, a proposta passou pela Câmara, onde obteve 359 votos a favor 

e 116 contra (PEC 241), no Senado, foram 53 votos a favor e 16 contra (PEC 55). O resultado 

mais importante da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 será uma redução significativa 

nos gastos com educação e saúde. Diante disso, haverá um grande impacto sobre a parcela 

mais pobre da população, “em nome do ajuste no passado e da austeridade no presente, 

efetivam-se reformas que, abruptamente, retiram direitos e aumenta a exploração dos 

trabalhadores” (FRIGOTTO, RAMOS, 2016, p.37). Segundo a nota técnica da Dieese (2016, 

p. 30), “o governo vem sinalizando que pretende promover um ajuste nas contas públicas com 

foco nas despesas primárias, principalmente as vinculadas a receitas”, ou seja, gastos com 

bens e serviços complexos, como hospitais, escolas, estradas de rodagem e outros.  

O principal argumento veiculado na grande mídia em defesa do congelamento de 

gastos é o de que os gastos primários, ou seja, com saúde, educação, saneamento entre outros, 

cresce de forma descontrolada. Nesse argumento, é explanado que os gastos primários são 

maiores a cada ano. Segundo Braga e Nakatami (2016, p.2): 

 

De acordo com essa narrativa, tecida pela grande mídia, economistas, políticos e 

grupos empresariais – como a FIESP e seus similares estaduais –, a raiz do problema 

do orçamento público está no descontrole das despesas primárias. Tal descontrole 

obriga o governo a tomar emprestado com o setor privado, por meio da emissão de 

títulos públicos com elevadas taxas de juros. Ao fazer isso, retira os recursos da 

economia que poderiam ser investidos pelo setor privado em outras atividades, 

geradoras de emprego e de renda para o conjunto da população. 

 

Nesse sentido, a saída para a crise dos gastos primários estaria no congelamento dos 

investimentos e na criação de empregos pela iniciativa privada. Marcos de Aguiar Villas-Bôas 

em sua análise para Carta Capital de 13 de outubro de 2016, desmente 9 falácias que a grande 
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mídia, economistas prol governo e o Estado sustentam sobre o congelamento de gastos. A 

correção feita na análise desmente a afirmação de que é necessário congelar e conter os 

gastos. 

 

Falácia 6: Sem a regra da PEC 241, as despesas não pararão de crescer. Correção 6: 

Para as despesas pararem de crescer, é preciso reduzir os juros e reformar a 

previdência. A regra da PEC não é necessária e não é adequada, pois há medidas 

melhores do que ela, como, por exemplo, o estabelecimento de um limite vinculado 

à taxa média do PIB de longo prazo [...] Além de desnecessária e inadequada, a PEC 

causará mais custos do que benefícios, de modo que ela não passa em nenhum dos 

critérios de validade da política pública.  Falácia 7: Sem a PEC, o déficit fiscal vai 

aumentar e a economia não se recuperará. Correção 7: A redução de despesas 

independe da aprovação da PEC. Além disso, o endividamento privado é atualmente 

mais grave do que o endividamento público [...] O problema do Brasil é que a 

desarrumação institucional (política, tributária, previdenciária, administrativa etc.) 

trava a economia, endividando o setor privado e fazendo despencar a arrecadação. 

Com receitas menores, gera-se o déficit fiscal. Com uma redução gradual dos juros 

em conjunto com o fim da isenção dos dividendos, a reforma da tabela progressiva 

do Imposto de Renda para os mais ricos e a criação de um Imposto sobre o Valor 

Agregado (IVA) para substituir PIS, Cofins, IPI, ICMS, ISS e contribuição 

previdenciária sobre a receita da empresa, seria gerado superávit ao mesmo tempo 

em que se corrigiria falhas graves da economia brasileira (VILLAS-BÔAS, 2016. 

s/p). 

 

Diante desse quadro, as manifestações contra a famigerada “PEC do fim do mundo”, 

espalham-se entre as ocupações de escolas na segunda metade do ano de 2016, ganhando 

proporções nacionais. Sobre o assunto, a coluna de Elen Carvalho, do jornal Brasil de Fato, 

em 18 de novembro de 2016, destaca a entrevista de uma jovem trabalhadora-estudante 

pernambucana sobre os impactos da aprovação na Proposta de Emenda Constitucional. 

Segundo a jovem trabalhadora-estudante: “é preciso que todos saibam que, se a PEC 55 for 

aprovada, não vamos ter escola de qualidade e nem faculdade pública. A ocupação tem o 

papel fundamental de protagonismo dos estudantes, que lutam pela educação e pelo país” 

(CARVALHO, 2016. s/p).  

O Brasil de Fato, de 11 de outubro de 2016, traz a matéria “Contra PEC 241, escolas 

começam a ser ocupadas em Minas Gerais” (DOTTA, 2016, s/p), que analisa a expansão das 

ocupações, e a organização dos estudantes em manifestações para barrarem a medida se 

tornam a principal resistência contra os retrocessos propostas pela PEC 55. 

Com a expansão das ocupações pelo país, houve um aumento significativo na 

repressão ao movimento e a truculência na realização dessa repressão. Foram noticiadas 

vários casos de abuso de autoridade por parte dos órgãos de repressão do Estado. Em sua 

coluna para o jornal Brasil de Fato de 03 de novembro de 2016, intitulada “Quem ocupa 

educa!”, Beatriz Cerqueira denuncia essa repressão. Segundo a autora: 
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Ocupar é um ato de desobediência, então não esperamos flores dos poderes do 

Estado, mas algumas reações merecem o debate e a nossa preocupação. Ainda 

impera em nossa sociedade a ideia de que quem lida com a juventude pobre é a 

Polícia Militar. É possível que isso explique o que presenciei em vários lugares. Ao 

menor sinal de conflito, de divergência de opiniões, a Polícia tem sido chamada. No 

Brasil a luta social é caso de polícia, não de política. Lamento que isso esteja sendo 

feito também por alguns diretores de escolas (CERQUEIRA, 2016. s/p). 

 

Nesse contexto de mobilização, podemos destacar outra medida impopular que foi 

amplamente questionada nas ocupações de escolas: A Contrarreforma do Ensino Médio. A 

reforma que atinge diretamente as vidas dos jovens trabalhadores-estudantes, principalmente 

os com menos condições financeiras, aprovada no primeiro semestre de 2017 (LEI nº 13.415).  

 

Figura 4 – Capa do jornal Brasil de Fato do dia 04 a 07 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Brasil de Fato, 2016. 
 

De acordo com o texto original aprovado ligeiramente no Congresso Nacional, o 

ensino integral será implantado de forma gradual. As escolas terão o prazo de 5 anos para 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
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aumentar a carga horária de 800 horas anuais, para 1 mil horas.  A reforma vale tanto 

para escolas públicas quanto particulares. Para as públicas, está previsto um investimento do 

governo federal de R$ 1,5 bilhão até 2018, correspondendo a R$ 2 mil por aluno/ano. Terão 

direito ao repasse das verbas da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, as instituições que programarem o tempo integral a partir da 

publicação da lei. Segundo o documento original, a Reforma: 

 

Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa da educação básica, 

por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, 

progressivamente, para 1.400 horas. Determina que o ensino de língua portuguesa e 

matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. Restringe a 

obrigatoriedade do ensino da arte e da educação física à educação infantil e ao 

ensino fundamental, tornando as facultativas no ensino médio. Torna obrigatório o 

ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do ensino fundamental e nos currículos 

do ensino médio, facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, 

preferencialmente o espanhol. Permite que conteúdos cursados no ensino médio 

sejam aproveitados no ensino superior. O currículo do ensino médio será composto 

pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC e por itinerários formativos 

específicos definidos em cada sistema de ensino e com ênfase nas áreas de 

linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e 

profissional. Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das 

áreas de conhecimento, as competências, habilidades e expectativas de 

aprendizagem definidas na BNCC (BRASIL, 2016).  

 

No documento, a prioridade da medida será para as regiões com menores índices de 

desenvolvimento humano (IDH) e com resultados mais baixos nos processos nacionais de 

avaliação do ensino médio (Enem). O dinheiro repassado anualmente será com base no 

número de matrículas do Censo Escolar da Educação Básica, mas dependerá de 

disponibilidade orçamentária. Nas escolas, os recursos poderão ser usados para pagar a 

remuneração e o aperfeiçoamento dos profissionais de educação; para compra, reforma e 

conservação de instalações; para o uso e manutenção de bens e serviços; para atividades-meio 

e para a compra de material didático e custeio de transporte escolar. O currículo será dividido 

entre conteúdo comum e assuntos específicos de acordo com o itinerário formativo escolhido 

pelo estudante (linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação 

técnica). Contra esse pacote de medidas impopulares, os estudantes do Paraná ocuparam as 

escolas no meado do ano de 2016. Diante disso, Hoshino na sua matéria intitulada 

“Estudantes já ocupam mais de 40 escolas no Paraná contra reformas no ensino médio” para 

o jornal Brasil de Fato de 07 de outubro de 2016, relata que: 

 

Com a ocupação do Colégio Estadual do Paraná (CEP), realizada por dezenas de 

estudantes na noite desta quinta-feira (6), por volta das 22h, já são pelo menos 44 

escolas ocupadas no estado. As ações, que não param de crescer, desde a noite de 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/16/sancionada-lei-da-reforma-no-ensino-medio/
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segunda-feira (3), quando cerca de 200 alunos ocuparam o Colégio Estadual Padre 

Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, são 

contra as reformas no ensino médio propostas pelo governo de Michel Temer 

(PMDB), por meio da Medida Provisória (MP) 746/2016. [...] Outra denúncia dos 

secundaristas é relacionada à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que 

institui o Novo Regime Fiscal, estabelecendo limites para os gastos públicos em 

educação e saúde por 20 anos. A primeira votação da PEC no Plenário da Câmara, 

prevista para a próxima segunda-feira (10), será adiada. O motivo foi não ter havido, 

por falta de quórum, uma sessão obrigatória nesta sexta-feira (7), após a aprovação 

de ontem do parecer favorável ao seu texto-base em uma Comissão Especial da 

Câmara Federal. “Isso é um desmonte da educação pública. A não obrigatoriedade 

de disciplinas [prevista na MP do ensino médio] que tinham sido retirada nos anos 

da ditadura e que foram conquistadas em 2006, por exemplo, é um absurdo 

(HOSHINO, 2016. s/p). 

 

Frigotto e Ramos (2016) assinalam que o grupo que assumiu a direção do MEC 

analisa que o ensino médio sempre representou um problema para o Estado brasileiro. A baixa 

frequência, a elevada taxa de abandono e o desinteresse dos estudantes são os principais 

motivos para a realização da reforma. Diante desse contexto, os autores destacam a forma 

antidemocrática, marca do governo golpista de Michel Temer, em que se deu a aprovação da 

MP. Para os autores: 

 

O dispositivo Medida Provisória se aplica a situações de emergência nas quais o 

executivo tem a prerrogativa de tomar uma decisão, sob a condição de que esta seja 

afirmada ou rejeitada, no todo ou em parte, mediante a sua conversão em Projeto de 

Lei, ou mesmo não sendo apreciada pelo Congresso Nacional no prazo 

regimentalmente definido para tais casos. Ora, o ensino médio dispõe de uma 

legislação completa e atual. Citamos pelo menos duas, a saber: a) a LDB em seu 

conteúdo original aprovado em 1996 e com as revisões posteriores, dentre as quais a 

que incorpora a integração da educação profissional ao ensino médio, inicialmente 

instituída pelo Decreto n. 5.154/2004 que revogou o 2.208/97 da era FHC e levada à 

LDB pela Lei 11.741/2008; b) as atuais DCNEM (Parecer n. 05/2011 e Resolução n. 

2/2012 , do CNE), um dos textos mais avançados que regulamenta o ensino médio, 

no qual estão presentes os princípios educativo do trabalho e pedagógico da 

pesquisa, a valorização do protagonismo juvenil, a importância da 

interdisciplinaridade e da integração entre trabalho, ciência e cultura no currículo 

ensino médio (FRIGOTTO, RAMOS, p.36). 

 

As reformas na educação com ênfase no ensino médio não são novidade para a história 

da educação brasileira. Em seu artigo, “Ensino médio: atalho para o passado” (2017), o 

professor Luiz Antônio Cunha discorre sobre a atual reforma, resgatando alguns elementos 

históricos importantes para compreender o panorama do ensino médio brasileiro. Na virada 

das décadas de 1960 e 1970, o ensino médio passa por uma transformação significativa 

materializada na Lei nº 5.692/1971. Na época, Cunha (2017, p.347) já apontava que: 

 

[...] os planejadores da ditadura pretendiam desviar para o mercado de trabalho, 

supostamente carente de técnicos de nível médio, parte dos jovens que aumentavam 

ano após ano o número de demandantes de vagas nas universidades públicas, cujos 
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“excedentes” engrossavam as manifestações de descontentes. Esses planejadores 

supunham que a demanda de técnicos era generalizada e suficientemente grande 

para absorver os novos diplomados em cursos profissionais. E isso em todos os 

setores da atividade econômica. 

 

O que estava presente no período era o afunilamento do ensino superior. Segundo 

Cunha (2017), o direcionamento do ensino médio para o mercado de trabalho era uma ação 

concreta para desviar demanda do Ensino Superior. A relação entre educação e mercado de 

trabalho também se encontra na Lei nº 13.415/17. O itinerário de “formação técnica e 

profissional” ao se configurar como parte inclusiva do ensino médio, retrocede questões 

assinaladas na Lei nº 9394/96. A Lei nº 13.415/17, vendida pela grande mídia do capital como 

uma proposta flexível e mais atrativa aos estudantes. Diferentemente da Lei nº 5.692/1971 de 

2017, busca materializar uma proposta que já se encontrava na contrarreforma do ensino 

médio da ditadura empresarial militar, que é a de:  

 

[...] transferência das universidades públicas para o setor privado, pelo menos para 

que elas passassem a cobrar mensalidades a preço de mercado. Tais propostas não se 

concretizaram devido à grande resistência de estudantes e professores, assim como 

pelo aumento da oferta de vagas nas universidades e faculdades privadas. Hoje, o 

caldo de cultura ideológica favorece a adoção de tais medidas, que podem funcionar 

como contraponto à penalização das instituições privadas, que perderam parte das 

benesses do FIES. Com efeito, a cobrança de mensalidades pelas universidades 

públicas (para o que seria preciso uma reforma da Constituição) reduziria parte de 

suas vantagens comparativas diante das privadas, que poderiam atrair para estas um 

maior número de candidatos capazes de pagar seus cursos de graduação (BRASIL, 

2017). 

 

No Brasil, os avanços das políticas neoliberais são impulsionados pelas inúmeras 

reformas recomendadas pelo atual governo. É importante destacar a participação dos meios de 

comunicação “alternativos” na denúncia dessas medidas impopulares.  Entendemos que tais 

medidas devem ser debatidas previamente com a sociedade, principalmente com professores, 

pais e estudantes.  

Refletindo sobre a exposição acima, nos vem as seguintes perguntas que, por falta de 

tempo na presente dissertação, serão respondidas em futuras pesquisas: Que reforma é essa 

que valoriza ações prejudiciais à qualidade do ensino e não levam em consideração as 

vontades dos jovens trabalhadores-estudantes? Como um governo impopular consegue 

aprovar todas as suas propostas, mesmo diante de uma pressão popular contrária significativa?  

 

 

2.4 O mito da neutralidade: A escola do partido único. 
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Nas ocupações da segunda metade de 2016, podemos notar reivindicações que 

estavam para além das questões materiais. Podemos notar no nosso trabalho de campo a 

recorrência de manchetes sobre os avanços conservadores na educação além de presenciar a 

brutalidade do movimento de “desocupação” das escolas.  

A respeito desses avanços, podemos destacar no âmbito institucional, o programa 

“Escola Sem partido”, Projeto de Lei nº 193/2016 (BRASIL, 2016), do senador Magno Malta 

(PR-ES), que visa acabar com a influência ideológica dos docentes em sala de aula. O 

movimento “Escola sem Partido” nasceu a partir da inciativa do procurador do Estado de São 

Paulo, Miguel Nagib, mas só ganha repercussão a nível nacional quando recebe apoio de 

políticos de alguns estados brasileiros
33

. Em 2014, o deputado estadual do Rio de 

Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC), pediu para que o procurador escrevesse um anteprojeto aos 

moldes do original. O texto foi, então, apresentado pelo deputado na Assembleia Estadual do 

Rio de Janeiro. Posteriormente, o líder do movimento fez uma versão municipal que foi 

apresentada pelo irmão de Flávio, Carlos Bolsonaro
34

, na Câmara de Vereadores do Rio de 

Janeiro (PENA, 2016). O apoio de políticos conservadores, principalmente ligados à bancada 

evangélica, ganha força nacional e o projeto passa por modificações. No âmbito nacional, é 

incluso a proibição do debate de gênero e sexualidade em sala de aula, demonizado pelos 

apoiadores do programa que o denominaram de “ideologia de gênero”. (PENA, 2016). Sobre 

o assunto, Penna (2016) descreve que: 

 

O termo “ideologia de gênero” vem sendo usado como uma forma política de 

manipulação do medo com base em informações falsas e distorções grotescas das 

práticas que acontecem nas escolas. O caso do estado de Alagoas pode ser ilustrativo 

deste processo. Lá, como em outros estados e municípios do Brasil, os debates sobre 

os planos de educação ganharam grande publicidade, mas, neste estado, a polêmica 

foi intensa por conta de um material falso intencionalmente divulgado como sendo 

de autoria do MEC, que continha imagens sugestivas e estímulo a práticas sexuais. 

O Ministério Público investiga o caso, mas o estrago já havia sido feito na opinião 

pública e diferentes grupos pressionaram pela remoção do termo “gênero” dos 

planos estaduais e municipais de educação. Foi convocada uma audiência pública 

para discutir o tema em Alagoas e o debatedor convidado foi justamente o advogado 

Miguel Nagib, que aproveitou a visita ao estado para persuadir um deputado a 

apresentar o projeto de lei “escola sem partido”, que lá ainda recebeu o nome ainda 

mais enganador de “Escola Livre”. No final das contas, tanto a retirada do termo 

“gênero” do plano estadual de educação quanto o projeto de lei “escola sem partido” 

foram aprovados naquele estado (2016, s/p). 

                                                             
33

 Podemos citar os deputados Izalci Lucas (PSDB-DF), João Campos de Araújo (PSDB-GO), Jair Bolsonaro 

(PSC-RJ), e o vereador Flávio Bolsonaro (PSC-RJ). 
34

 Segundo Penna (2016) “A localização da família Bolsonaro dentro do espectro de posicionamentos políticos é 

bem conhecida – uma evidência disso foi a presença de um homem fantasiado de Adolf Hitler para defender a 

proposição de uma “escola sem partido” em uma audiência pública proposta para discutir este tema na Câmara 

dos Vereadores do município do Rio de Janeiro”.  

http://www.escolasempartido.org/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html
https://www.facebook.com/deputadoflaviobolsonaro/
http://www.alerj.rj.gov.br/
http://www.alerj.rj.gov.br/
http://www.camara.rj.gov.br/
http://www.camara.rj.gov.br/
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A supressão do debate de gênero e sexualidade
35

 no meio escolar regride anos de 

combate à homofobia, à transfobia e à violência contra mulheres, gays, lésbicas, transgêneros 

e transexuais. Brandindo a bandeira da moral e dos bons costumes, os partidários do programa 

sustentam a ideia de que falar de gênero e sexualidade influenciaria a orientação sexual e 

identidade de gênero dos estudantes. Contrariando essa posição, Caio Zinet em sua coluna 

para o jornal GGN – Jornal de todos os Brasis, manifesta que: 

 

A escola é um ambiente privilegiado para que crianças e jovens aprendam conceitos 

que irão lhes auxiliar a entender o mundo. Uma proposta de discussão de gênero na 

escola ambiciona incluir gênero como ferramenta que nos ajuda a entender o mundo 

e tomar uma posição a respeito das diversas violências que produzimos, 

reproduzimos e sofremos (ZINET, 2016, s/p). 

 

A proposta do programa é construída a partir da falácia da doutrinação marxista e 

sexual nas escolas brasileiras, onde é edificada a ideia de que o “marxismo cultural” está 

impregnado na educação e tem que ser combatido a todo o custo. A “cruzada” contra os 

“infiéis”, nesse caso materializados na figura do “professor doutrinador”, é uma missão 

delegada aos “homens de bem” da sociedade, ou seja, a parcela mais conservadora da 

burguesia brasileira. Para Frigotto, o projeto de lei representa um retrocesso:  

 

[...] que historicamente desembocou na insanidade da intolerância e eliminação de 

seres humanos sob o nazismo, o fascismo e similares. Uma proposta que é absurda e 

letal pelo que manifesta e pelo que esconde. O que os projetos que circulam no 

Congresso Nacional, em Câmaras Estaduais Municipais, em alguns casos como 

Alagoas, já aprovados, cuja matriz é a “Escola Sem Partido” liquidam a função 

docente no que é mais profundo – além do ato de ensinar, a tarefa de educar 

(FRIGOTTO, 2016, s/p). 

 

Nesse sentido, os professores tornam-se meros reprodutores dos conteúdos 

preestabelecidos. Outrossim, o projeto de lei também afetaria a organização entre os docentes 

e alunos. No movimento de ocupações por todo o Brasil, foi claro o envolvimento dos 

professores no processo. Em alguns estados brasileiros, os jovens ocuparam as escolas em 

apoio aos professores grevistas. Essa articulação entre professores e alunos é ameaçada pelo 

projeto de lei. Sobre o assunto, o jornal GGN – Jornal de todos os Brasis de 5 de abril de 

2017, traz seis pontos destacados pelo projeto de lei para regular a atividade docente, os quais, 

segundo a proposta, teriam que ser fixado em todas as salas de aula das escolas brasileiras:  

 

                                                             
35

 Por falta de tempo, desenvolveremos sobre o tema em uma futura pesquisa.  
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I – O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover os 

seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, 

religiosas, morais, políticas e partidárias. 

II O Professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em 

razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta 

delas. 

III O Professor não fará propaganda políticopartidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

IV Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e 

seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a 

respeito. 

V O Professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

VI O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula (ZINET, 2016, 

s/p). 

 

A proposta do movimento é de tentar controlar o que se pode ou não dizer em sala de 

aula, confundindo a população quando fala que é possível ensinar sem ideologia, dissociando 

política e prática educativa. Sobre o assunto, podemos destacar as falas de Lênin na 

“Conferência dos educadores políticos” (LÊNIN, apud, PISTRAK, 2011), no ano de 1920. 

Lênin compactuava com a crença de que a prática educativa não estava dissociada da política. 

A politização do educandário e o desenvolvimento da consciência crítica eram elementos 

fundamentais para a construção do “novo homem”, o que naquele momento histórico, era a 

luta principal da nova sociedade que buscava se consolidar: A sociedade socialista. 

 

Em toda a linha da educação, parece-nos impossível conservar a antiga concepção 

de uma educação apolítica; parece-nos impossível colocar o trabalho cultural fora da 

política. Esta concepção dominava e domina a sociedade burguesa; mas a idéia de 

uma educação apolítica ou neutra não passa de uma hipocrisia da burguesia, um 

meio de enganar as massas. A burguesia dominante nos países capitalistas entretém 

cuidadosamente este engodo. Em todos os estados burgueses, são muito intimas as 

relações entre o aparelho político e o ensino, embora a sociedade burguesa não possa 

reconhecê-lo; entretanto, esta sociedade educa as massas através da Igreja e por 

intermédio de todas as organizações que se baseiam na propriedade privada. Não 

podemos deixar de colocar francamente a questão, reconhecendo, abertamente, 

apesar das antigas mentiras, que a educação não poderia ser independente da política 

(LÊNIN, apud, PISTRAK, 2011, p.28). 

 

Em contrapartida, a burguesia tenta escamotear sua ideologia na escola com o discurso 

de neutralidade. A posição do projeto de lei entra em contradição com a própria ideologia 

burguesa. A revista Carta Capital do dia 8 de agosto de 2016, na coluna de Claudia Dutra e 

Camila Moreno, aponta os perigos do projeto de lei com a matéria “Escola sem Partido: 

estratégia golpista para calar a educação”. Ao denunciar o projeto de lei que ganhou maior 

folego no contexto de caos político e na descrença nos partidos de esquerda após a derrubada 
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da presidenta Dilma Rousseff, o Jornal assevera que tal proposta fere os princípios 

democráticos da própria sociedade burguesa ocidental: 

 

Trata-se de uma elaboração que contraria o princípio constitucional do pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, considerando como válidos 

determinados conteúdos que servem à manutenção do status quo e como 

doutrinários aqueles que representam uma visão crítica. [...] A estratégia do 

movimento chamado “Escola Sem partido” é enfrentar o projeto político 

educacional de transformação que exigiu rupturas com a concepção de educação 

fundamentada na visão elitista, conservadora, meritocrática, mercadológica e 

patriarcal que se revelava discriminatória, segregadora e excludente. (DUTRA; 

MORENO, 2016, s/p). 

 

Nesse sentido, entendemos que a noção de educação mercadológica e antidemocrática, 

pautada pelo programa, é “síntese de múltiplas determinações” (MARX, 2008, p.256) que só 

pode ser desvelada a partir da reconstrução histórica.  

Frigotto (2017) nos ajuda a compreender que as teses do projeto “Escola sem Partido” 

não podem ser explicadas por elas mesmas e muito menos se restringem somente a educação. 

O projeto de lei é consequência das relações estabelecidas no seio do sistema capitalista 

brasileiro. O autor destaca três aspectos basilares para entender o avanço do conservadorismo 

representado pelo projeto de lei. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento do capital e suas 

contradições no decorrer da história, destacando a fase atual financeira especulativa. No 

capitalismo financeiro especulativo, a classe trabalhadora explorada a níveis absurdos perde 

direitos conquistados historicamente para “sanar” as crises inerentes ao sistema. Por outro 

lado, a relação entre o público e o privado se estreita, e o poder dos Estados passa para os 

grandes grupos econômicos e os organismos supranacionais (FRIGOTTO, 2017, p.19). No 

segundo momento, é destacado o plano cultural, fortemente dominado pela hegemonia norte-

americana. “Uma cultura mediada pelo dinheiro, pela pedagogia do medo e da violência” 

(FRIGOTTO, 2017, p.19-20). Sobre o assunto, vale ressaltar o papel realizado pelas grandes 

mídias
36

 e as redes sociais, que imputam valores de consumo e manipulam a opinião pública a 

favor da manutenção da hegemonia do capital. No último ponto, o autor assevera que na 

esfera jurídica constituiu-se o Estado policial, sustentado na lei antiterrorismo de origem 

norte-americana. A lei se expandiu pelo mundo, sendo aprovada no Brasil pelo governo de 

Dilma Rousseff no contexto de formação do golpe de estado (parlamentar, jurídico, midiático 

e político) que destituiu a então presidenta (FRIGOTTO, 2017, p.22).   

                                                             
36

 Podemos destacar o papel da Rede Globo de Televisão como um meio de comunicação alijado aos interesses 

da alta burguesia. Fernando Moraes aponta 22 fatos envolvendo a emissora em questão em processos 

antidemocráticos e momentos conturbados para os interesses da classe trabalhadora. 

http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/escola-sem-partido-estrategia-golpista-para-calar-a-educacao/
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A partir dessas questões, Frigotto (2017) busca elementos históricos na sociedade 

brasileira para compreender os avanços conservadores. A formação econômica do Brasil 

desde o período colonial, marcada pela escravidão e concentração de renda nas mãos de 

poucos, os sucessivos golpes políticos e a ascensão de representantes dos interesses do 

capitalismo internacional ao governo, são exemplos históricos da manutenção da ordem das 

classes dominantes. Entretanto, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o quadro passa a 

sofrer mudanças que incomodaram boa parte da burguesia brasileira, principalmente os 

setores mais conservadores. Mesmo com suas contradições, os oito anos iniciais do governo 

dos Partidos dos Trabalhadores, trouxeram mudanças materiais na vida da classe trabalhadora 

brasileira, além de dar voz aos movimentos sociais.  

Posteriormente, o golpe político sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff deu espaço 

para uma radicalização da direita conservadora brasileira. Os discursos moralistas propagados 

pelas principais figuras políticas ligadas a essa vertente da direita, carregados de ódio, ganham 

espaço na sociedade a partir da reverberação da grande mídia. O moralismo e o discurso de 

ódio fomentaram uma “caça as bruxas” que o projeto carrega, nos remete ao meado do século 

XX, onde a burguesia, “ameaçada” pelo perigo vermelho oriundo do mundo do trabalho 

estimulado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e pela Internacional 

Comunista que rondaram a frágil ordem da sociedade capitalista, se organizou e propagou um 

discurso anticomunista. Ao ser entrevistado pelo jornal Brasil de Fato (2016), o professor 

Fabiano Godinho Faria ressalva que a iniciativa de proposição do mencionado projeto de lei 

se atrela a uma postura ideológica conservadora que tem sua gênese no período pré-1964, 

antes do golpe civil-militar. Conforme o professor:  

 

[...] naquela época, havia uma noção de um inimigo interno que precisava ser 

combatido em defesa da família e de uma noção distorcida de democracia. Eles 

falavam em uma democracia adaptada aos tempos modernos, que era justamente a 

ditadura (SAMPAIO, 2016, s/p). 

 

A busca por um inimigo da “moral e dos bons costumes”, que no período da Guerra 

Fria serviu para legitimar a instauração de ditaduras, hoje dá suporte para o desenvolvimento 

capitalista, ao mesmo tempo em que serve para naturalizar as relações de superexploração.  

Diante desse quadro, podemos averiguar que as medidas propostas pelo projeto 

atingem abertamente a vida dos jovens trabalhadores-estudantes. O Programa comete um 

grande equívoco ao idealizar os estudantes como seres passivos no processo de aprendizagem, 

além de incumbir o Estado a missão de intervir para que os “professores doutrinadores” não 

os influenciassem com as suas ideologias. Sobre o assunto, o jornal GGN – Jornal de todos os 
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Brasis destaca na matéria “Cinco argumentos contra o “Escola sem Partido”” a entrevista da 

diretora da Fundação SM (Companhia de Maria), Pilar Lacerda, sobre a autonomia dos 

estudantes. 

 

Cada estudante chega à escola com sua história, aprendizados, religião, cultura 

familiar. O que a escola faz é ensinar a refletir, a duvidar, a perguntar, a querer saber 

mais. Não existe isso do professor fazer ‘cabeça do estudante’. À medida que o 

estudante lê, pesquisa, escreve e se aprofunda, ele vai dando sentido pra história 

dele. Escola é o lugar de muitas opiniões. De ouvir a do outro e formar a própria. 

[...] A escola precisa trabalhar para que esse jovem ou essa criança formule 

hipóteses, interprete o mundo de diferentes maneiras e desenvolva autonomia sobre 

seu próprio processo educativo (ZINET, 2016, s/p). 

 

O movimento de ocupações foi um grande exemplo de reflexão e participação ativa e 

crítica dos jovens trabalhadores-estudantes na vida política. É evidente que os jovens 

trabalhadores-estudantes não são “folhas em branco” como pressupõem o projeto de lei. 

Todos trazem no seu interior experiências e leituras sobre o mundo a sua volta. Nosso 

trabalho de campo revelou que ao se organizarem na ocupação, os estudantes buscavam 

apreender mais sobre o Estado, as políticas públicas, os partidos políticos, seus direitos e 

deveres como estudantes e cidadãos, contrariando a hipótese do projeto de lei. Nesse sentido, 

o papel da educação é garantir as experiências para que desenvolvam uma visão própria sobre 

o mundo. 

No terceiro ponto da matéria “Cinco argumentos contra o Escola sem Partido”, o 

jornal GGN – Jornal de todos os Brasis aborda a relação da escola com a educação familiar, a 

partir do titulo “Meus filhos, minhas regras” (ZINET, 2016, s/p). O avanço conservador 

amparado em um discurso religioso sustenta os argumentos da “Escola sem Partido” sobre o 

papel da “família tradicional” na educação. Um princípio do projeto de lei é que não se poderá 

ensinar nada que enfrente os valores da família do aluno. Logo, se os responsáveis pelo aluno 

forem machistas, racistas ou homofóbicos, essa medida dará espaço para a reprodução de 

opressões e discursos de ódio no meio escolar. Por outro lado, temos que questionar o 

discurso conservador e enxergar além das aparências, pois colocar o discurso moral no centro 

das atenções serve para velar a situação real de abandono da educação pública brasileira.  Ao 

ser entrevistado pelo jornal GGN – Jornal de todos os Brasis, Renato Janine relata que: 

 

O pior da “escola sem partido” é que desvia a atenção das questões realmente 

educacionais – e educativas! Desvia a atenção de nossas falhas na alfabetização, só 

para começar. Em 2015 divulguei nossos dados: 22% das crianças não sabem ler 

direito ao fim do 3º ano (na rede pública), 35% não sabem escrever, 57% fazer as 

operações matemáticas. Em vez de valorizar a alfabetização e tanta coisa mais, 

querem criminalizar o ensino (ZINET, 2016, s/p). 
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No trabalho de campo, conseguimos constatar um movimento de resistência contra os 

avanços conservadores nas escolas. Um fato importante que marca o movimento de ocupação 

de escolas é o número expressivo de mulheres
37

, gays, lésbicas, transgêneros e transexuais 

participando a frente do movimento. Sobre a participação das mulheres no movimento de 

ocupação de escolas, o documentário “Lute como uma menina” mostra como a organização 

das estudantes no processo de ocupação de escolas de São Paulo foi importante para o 

fortalecimento do movimento das meninas que participaram do movimento secundarista que 

ocupou escolas de São Paulo, que previa o fechamento de quase cem escolas. 

Em contrapartida, não podemos deixar de lado as contradições que deparamos no 

decorrer da experiência de campo. Com o processo de entrevistas, identificamos casos de 

machismo, racismo, transfobia e homofobia no interior das ocupações. Casos como os 

relatados na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, no município do Rio de 

Janeiro, onde os garotos da ocupação “esvaziavam” as atividades sobre o movimento 

feminista, além de tentar calar as vozes femininas nos espaços de discussão. Marx e Engels 

(1999) já debatiam no “Manifesto do Partido Comunista” que “a nossa época, a época da 

burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classes” (MARX; 

ENGELS, 1998 p.8). Esse assenso conservador disputou os espaços da ocupação e representa 

a influência da ideologia burguesa entre a classe trabalhadora. Sobre o assunto, o jornal Carta 

Maior publica a matéria denunciando o Escola Sem Partido. 

 

Essa mudança é tão sentida que adeptos do “status quo”, impregnados pelo 

escravismo, pelo racismo, pelo machismo, pela discriminação e pela intolerância, 

financiam campanhas contra o que chamam de “doutrinação marxista” nas escolas. 

Gente que nunca leu as obras de Marx e que nem de longe sabe o que é marxismo. 

Gente que despreza, inclusive, os Direitos Humanos e que, no fundo, tem medo do 

conhecimento, porque conhecer a realidade das coisas pode ser doloroso e 

incômodo. Outro dia li em uma mensagem de Facebook: “São esses Direitos 

Humanos que impede (SIC) o desenvolvimento do país”. Mas como já dizia o 

personagem de Mário Tupinambá, na Escolinha do Professor Raimundo, “a 

ignorança é que astravanca o progréssio!” (SOUTO, 2015, s/p). 

 

 O conservadorismo radical que adentra à escola a partir do Estado com o projeto de lei 

“Escola Sem Partido”, também ganhou espaço no cotidiano das ocupações. A influência de 

figuras públicas conservadoras, como o Deputado Jair Messias Bolsonaro, vem ganhando 

                                                             
37

 Direção: Beatriz Alonso e Flávio Colombri. Ano 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8OCUMGHm2oA 
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espaço nas camadas mais pobres da classe trabalhadora.  A materialização da guinada 

conservadora no “chão” da escola é protagonizada pelo movimento “desocupa” 
38

.  

Estudantes, professores, pais, responsáveis, funcionários e apoiadores que apoiavam o 

movimento assinaram cartas de repúdio, fizeram atos e propagaram suas ideias nas redes 

sociais. Em cada estado, município, bairro e escola, o movimento “desocupa” se manifestou 

de maneira distinta. No trabalho de campo, recolhemos panfletos, jornais, informações de 

redes sociais e entrevistas que nos ajudaram a evidenciar algumas características importantes 

do movimento. Assim como o “Escola Sem Partido”, o movimento “desocupa” é embebido 

de uma moralidade carregada de contradições, o que foi evidenciado a partir do trabalho de 

campo junto às escolas ocupadas. Além disso, podemos encontrar pontos comuns entre os 

movimentos de desocupa das escolas visitadas e outras ocupações das quais tivemos contato a 

partir das fontes impressas e digitais.   

Primeiramente, podemos destacar o discurso da moralidade baseada em princípios 

religiosos e políticos que esteve presente em todas as experiências das quais tivemos contato. 

Palavras como “esquerdista” e apartidário ganham força nas escolas, além de palavras de 

ordem como “Ocupar é crime, e eles estão tirando o direito dos outros de estudar” ou “escola 

entregue à doutrinação esquerdopata!”. Em uma das entrevistas na Escola Estadual David 

Capistrano, a jovem trabalhadora-estudante D de 17 anos relata a relação da ocupação com o 

movimento desocupa:  

 

Foi um momento muito tenso! O pastor e líder comunitário aqui da região tomou a 

frente do movimento desocupa. Ele falava para todas as mães que a ocupação só 

servia para os alunos usarem drogas e fazer “semvergonhice”. É mole?! Depois 

disso nossa vida aqui na ocupação foi um caos. Os funcionários e professores que 

não apoiavam a ocupação começaram a tratar a gente muito mal. Descobrimos que o 

desocupa tinha feito um grupo no Whatsapp para organizar uma invasão na 

ocupação. A ocupação não resistiu por isso.  

 

Em segundo lugar, podemos destacar a truculência por parte do movimento desocupa 

e dos seus apoiadores nas diversas tentativas de expulsar os grupos ocupantes. Na entrevista 

com a professora Débora
39

 de 25 anos, que ministrava aulas de inglês no período da ocupação 

na Escola Estadual Paulo Assis Ribeiro, nos foi relatado que houve participação do tráfico de 

drogas local na desocupação da escola. Já na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da 

Vila, foi a Policia Militar que compactuou para desarticular a ocupação. O trabalho de campo 

também revelou que a polícia agia de forma truculenta, e assediava os estudantes, causando 

                                                             
38

 Abordaremos o movimento desocupa de forma mais consistente na ultima seção do capítulo III.  
39

 A professora Débora foi uma das voluntárias na ocupação ministrando aulas de inglês voltadas para o 

vestibular.  
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um clima de insegurança e medo. Além disso, grupos como o MAB (Movimento Avante 

Brasil) e o MBL (Movimento Brasil Livre) participaram diretamente da desocupação em 

algumas regiões. Para um dos apoiadores do movimento no Paraná, as ocupações:  

 

[...] não levou a nada a não a perda de tempo e de aulas pelos alunos envolvidos, 

pois nada foi conseguido por eles a não ser antipatia de grande parte da população 

em especial aos pais e responsáveis de crianças que ficaram fora das salas de aula, 

além da eleição do Prefeito Rafael Greca aliado do Governador Beto Richa. Quando 

o povo de Curitiba viu que o menino que comandava a ocupação fazia parte do 

séquito do outro candidato, preferiu votar no candidato do Governador, o mesmo 

governador do massacre de 29 de abril. Pois bem esta passando da hora destas 

crianças voltarem a fazer o que verdadeiramente lhes é de dever, assistir as aulas, 

correr atrás do tempo perdido e deixarem que os professores cuidem das suas 

próprias vidas. Afinal é profundamente injusto que duas dezenas de crianças 

atrapalhem a vida de outras centenas e seus familiares. Mas nada está 

completamente perdido, seria interessante que essas crianças organizadas 

procurassem saber exatamente quem vende drogas na frente do colégio e em nome 

deste novo momento de empoderamento discente denunciem estes marginais a 

direção do Colégio e seus professores e estes façam chegar as denuncias a Policia 

Civil e Militar. Ai com toda a certeza esses meninos e meninas politizados fariam 

um grande favor a seus colegas e seus familiares. A hora de mostrar forças e 

interesse pelos colegas é agora! (ANTUNES, 2016).  

 

A partir dessa curta exposição, podemos concluir alguns pontos importantes sobre o 

assenso conservador protagonizado pelo projeto de lei Escola sem Partido e pelo movimento 

de desocupação. Os partidários da ideia se munem de um discurso moralista e civilizador para 

velar problemas agudos que a educação brasileira vem passando, além de dar um possível 

espaço para a introdução ainda maior do setor privado na educação pública na medida em que 

os conteúdos didáticos forem sendo regulados e remodelados. O discurso de neutralidade da 

escola é contraditório. Na manchete “Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a 

educação”, Claudia Dutra e Camila Moreno (2016) resumem que o programa “Escola sem 

Partido” é o projeto da direita para a educação que dissemina concepções e práticas 

preconceituosas, discriminatórias e excludentes. Segundo as autoras: 

 

A ideia de uma “educação moral” dissociada dos demais conteúdos escolares não 

encontra respaldo legal e representa um risco para os estudantes, que se tornam 

reféns de único pensamento, o que lhes retira a liberdade de acesso a conhecimentos 

essenciais para garantia de sua formação integral e para sua elaboração no campo 

afetivo, emocional, político, cultural e social. Também, o projeto fere liberdade de 

cátedra e o princípio da gestão democrática da escola, violando a Constituição, e 

ignorando a LDB, que define a autonomia administrativa e pedagógica dos sistemas 

de ensino e orienta a elaboração de propostas curriculares com base nas diretrizes 

curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (DUTRA; 

MORENO, 2016, s/p).  
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A direita conservadora imputa seus valores e crenças, minando o debate crítico em sala 

de aula, ou seja, a escola construída a partir desses preceitos é a escola do partido único da 

direita conservadora. 

 

A institucionalização do “Programa Escola sem Partido”, portanto, representa o 

desmonte do percurso de construção democrática no campo da educação nacional, 

após mais de 20 anos de ditadura militar. Trata-se de um projeto que retoma os 

mecanismos utilizados no período da ditadura, que impôs conteúdos e metodologias 

de ensino de acordo com a ideologia do golpe de 1964, que estabeleceu a censura a 

determinados autores alegando doutrinação ideológica e que determinou a 

perseguição e a repressão contra educadores não coniventes. Esse programa, em 

2016, relembra as conspirações usadas nesse período para criar um clima de 

atentado à moral e aos costumes da família, de violação de consciências por 

educadores ditos doutrinadores comunistas e de que a sociedade corria riscos, 

repetindo os ataques aos educadores vistos como ameaça aos interesses dominantes 

(DUTRA; MORENO, 2016, s/p). 

 

Diante desse quadro, podemos constatar que estava em disputa uma concepção de 

escola onde possivelmente não haveria espaço para a pluralidade. Mesmo com todos os 

problemas, a educação pública, laica e plural apresenta para os estudantes novos olhares sobre 

o mundo a sua volta. Acreditamos que a escola e outros espaços de educação podem e devem 

falar sobre política, sexualidade, gênero, e ideologias das mais variadas, isso precisa ser visto 

como algo positivo. É preciso que isso seja feito apresentando diversas opiniões e educando 

os estudantes para que possam fazer uma leitura crítica de todas as ideias que lhe são 

apresentadas. 
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3. CAPÍTULO III - JOVENS TRABALHADORES-ESTUDANTES E SUAS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS   

 

Abordamos no primeiro capítulo do presente trabalho as formas de organização 

interna das ocupações de escola a partir das leituras de Gramsci, Makarenko, Pistrak e 

Shulgin. Além disso, traçamos a partir das nossas fontes “alternativas” um histórico das 

ocupações de escola no país.  

No presente capítulo, abordaremos a segunda parte do nosso trabalho de campo onde 

apresentaremos as falas dos jovens trabalhadores-estudantes com intuito de refletir sobre o 

momento da ocupação. Foram cerca de 20 entrevistas individuais com os jovens trabalhadores 

estudantes do C.E. Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), C.E. David Capistrano e ao Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), situados no munícipio de Niterói. Em São 

Gonçalo, conseguimos entrevistas com estudantes do C. E. Pandiá Calógeras e no município 

do Rio de Janeiro, a E.E. Compositor Luiz Carlos da Vila.    

A metodologia do trabalho de campo foi a participativa.  O papel dos sujeitos da 

história críticos faz do envolvimento efetivo uma prática em busca de explanações, 

oportunizando a todos os envolvidos o contexto a ser analisado. As relações de conflitos e 

elementos problemáticos recebem um diagnóstico, identificado pelos pesquisadores, havendo 

então um reconhecimento de todo o cenário, para que venha a adequar linguagens e aspectos 

relevantes a reintegração do equilíbrio. Conhecimento instrumental inseparavelmente. 

Segundo Thiollent (1997, p.27): 

 

Em geral, a pesquisa abrange fatos mais delimitados, tais como problemas de 

relacionamento ente áreas da organização, redefinição de identidade, treinamento de 

certas categorias do pessoal, mudanças no relacionamento hierárquico ou 

interpessoal, negociações de transformações decorrentes de inovações tecnológicas, 

formulação de reivindicações, etc.  

 

No primeiro momento do capítulo, abordaremos as dimensões educativas das 

ocupações de escolas a partir das falas dos jovens trabalhadores-estudantes. Nos apoiaremos 

no conceito de experiência em Thompson.  

No segundo momento, analisaremos o papel das mídias sociais nas ocupações, e 

como, de forma principal, o Facebook ajudou na organização interna e externa das ocupações 

Sem desconsiderar as diversas escolas ocupadas, o destaque das entrevistas será dado 

a Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, onde visitei por mais tempo e tive a 

oportunidade de acessar professores e estudantes.  
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No último momento, abordaremos o movimento de desocupação e seus embates com 

os jovens trabalhadores-estudantes do movimento de ocupação.  

 

3.1 As mídias sociais e a construção da vontade coletiva. 

 

Os movimentos populares que sacudiram as estruturas do mundo capitalista a nível 

mundial no final da primeira e o início da segunda década do século XXI, apresentaram 

estratégias de organização baseada nos novos meios de comunicação. Mídias sociais como o 

Facebook e o Twitter serviram como espaços de debates e encontro entre os militantes da 

Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, os Indignados da Espanha, as manifestações contra o 

aumento das passagens de ônibus no Brasil e muitos outros. Segundo Manuel Castells, os 

“movimentos surgidos em todo o mundo, tiveram origem numa crise econômica estrutural e 

numa crise de legitimidade cada vez mais profunda” (CASTELLS, 2013, p, 158-159). A crise 

do Estado de bem-estar social aligeirada a uma abissal desigualdade social fez com que o 

“caldeirão de indignação social e política atingisse seu ponto de ebulição” (CASTELLS, 

2013, p. 159).  

No Brasil, as manifestações de 2013 conhecidas como “jornadas de junho” ganham 

força e reúnem milhares de jovens trabalhadores-estudantes nas ruas de todo o país. Como 

citado na introdução, nas manifestações encontrava-se várias bandeiras que pediam desde 

melhoria na educação pública, até o retorno da ditadura empresarial-militar. Nesse período, 

diversos grupos ganham a cena pública, dentre eles o “Vem Pra Rua”, seguido do “Passe 

Livre” até a “Primavera Secundarista”. Para Harvey (2012, p. 1): 

 

Só o tempo vai dizer, mas 2011 pode ter marcado o início da reconquista do espaço 

público. Praças e ruas ficaram cheias - da Primavera Árabe aos protestos contra 

medidas de austeridade econômica na Europa, do Occupy aos Indignados da 

Espanha. Somem-se isso a outras tantas ações aqui no Brasil - das manifestações 

pela descriminalização da maconha aquelas organizadas pelo direito de se vestir 

livremente. Muitos políticos não entendem como esses atos não foram 

necessariamente organizados por partidos e sindicatos, mas sim um processo 

descentralizado, que brotou a partir da insatisfação popular tanto com a persistência 

de problemas existentes quanto com as soluções que vêm sendo dadas pelos próprios 

representantes políticos a esses problemas.  

 

Esse período descrito por Harvey foi marcado por características que se manifestaram 

em movimentos por várias partes do mundo: ocupações de espaços públicos (principalmente 

praças), o uso de redes de comunicação alternativas (como mídias sociais e SMS) e 

articulações políticas que renunciaram a grupos e espaços tradicionais. (HARVEY, 2012). 



91 

 

 A principal função das mídias sociais nas manifestações é o mesmo em todo mundo: 

ela dá voz e conecta as pessoas de forma inédita na história da comunicação. Nas mídias 

sociais não existe limitação de tempo ou espaço, tudo é contínuo e onipresente. Pessoas de 

diferentes localidades podem se comunicar livremente.  

 

Os seres humanos criam significados interagindo com seu ambiente natural e social. 

Conectando suas redes neurais com as redes da natureza e redes sociais. A 

constituição das redes é operada pelo ato da comunicação. A comunicação é o 

processo de compartilhar significado pela troca de informações. (CASTELLS, 2013, 

p. 15). 

 

E os recursos que as mídias sociais oferecem como formação de grupos e páginas web, 

facilita a organização de grupos de amigos até movimentos sociais organizados. As mídias 

sociais representam uma mudança radical e inevitável da forma de comunicação dos seres 

humanos e suas percepções de como é o mundo a sua volta. Refletindo sobre o papel desses 

novos meios de comunicação, Leonardo Sakamoto (2013) indaga que os políticos tradicionais 

não compreendem o poder dessas mídias, por não entenderem que tais espaços são apenas de 

entretenimento e projeção pessoal, sem nenhum cunho político (SAKAMOTO, 2013, P. 95). 

Concordamos com o autor que: 

 

Essas tecnologias de comunicação não são apenas ferramentas de descrição, mas sim 

de construção e reconstrução da realidade. Quando alguém atua através de uma 

dessas redes, não está simplesmente reportando, mas também inventando, 

articulando, mudando. Isto, aos poucos, altera também a maneira de se fazer política 

e as formas de participação social (SAKAMOTO, 2013, p.95). 

 

A partir desse ponto, entendemos que as mídias sociais não se limitam mais aos 

relacionamentos pessoais dos seus usuários. Atualmente, essas redes têm múltiplas 

funcionalidades: são meios de comunicação, difusão de informações, entretenimento, 

ferramentas de pesquisa e espaços de discussão, de trabalho (e exploração dele) e de 

organização política. Todas as informações podem ser compartilhadas, modificadas e 

construídas e reconstruídas pelos usuários. É um espaço de aparente liberdade e igualdade de 

oportunidades e recursos. Segundo Moraes (2000, p. 142): 

 

O ambiente tendencialmente interativo, cooperativo e descentralizado da Internet 

introduz um componente inesperado e criativo nas lutas sociais da segunda metade 

dos anos 90. Partidos, sindicatos, organizações não-governamentais e até grupos 

guerrilheiros, ainda que eventualmente separados por estratégias e táticas de ação, 

descobrem no ciberespaço possibilidades de difundir suas reivindicações. 
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Mesmo impregnada de ideais como liberdade e igualdade, é importante frisar que as 

mídias sociais também refletem as relações de exploração do capitalismo. Concordamos com 

Costa (2005) que as mídias sociais (ou “comunidades” nas palavras do autor) também 

trouxeram novas formas de “exploração, à ausência de laços comunitários e à emergência de 

novas formas de patologia social, bem como à perda da identidade pessoal” (COSTA, 2005, 

p.293). A contradição existente nas mídias sociais é consequência das relações sociais 

construídas nos moldes do capitalismo
40

. O receio de ser julgado como diferente e a facilidade 

para contestar uma informação, sem que haja consulta precedente acerca das fontes ou um 

aprofundamento teórico, permitem que pessoas se mostrem mobilizados sem de fato estarem 

organicamente envolvidas com o assunto. 

 Nas ocupações de escolas, as mídias sociais desempenharam um papel central na 

difusão de informação, organização interna e externa. Através das redes sociais se formou 

uma grande união, um movimento horizontal no espaço digital, onde os estudantes 

conectavam entre si, com outras escolas e grupos políticos, compartilhando as postagens, 

curtindo e escrevendo comentários sobre o movimento. Em todas as ocupações do nosso 

trabalho de campo, e podemos falar que em quase todas as ocupações de escolas pelo Brasil, 

foram constituídas comissões de imprensa, que tinha a responsabilidade de divulgar a 

ocupação para os meios de comunicação, para outras escolas/universidades e para a sociedade 

em geral. Nesse contexto, as mídias sociais, como o Facebook e o Whatsapp foram 

instrumentos centrais de divulgação das causas do movimento, o que elevou o número de 

acesso, alcance e mobilização.  

 A disputa no campo da hegemonia (GRAMSCI, 1999), abordada no capítulo anterior, 

se faz presente também nas mídias sociais. Para furar o cerco midiático, o movimento de 

ocupação de escolas se valia principalmente dessas plataformas. A estratégia de denúncia via 

mídias sociais foi particularmente eficaz em termos de visualizações e compartilhamentos. O 

trabalho de campo evidenciou que o Facebook era a principal ferramenta de divulgação das 

causas do movimento. 

Pelo Facebook, os jovens trabalhadores-estudantes divulgavam eventos internos e 

externos, faziam convocatórias de assembleias e reuniões, organizavam as suas atividades 

diárias, publicizavam as dificuldades e as conquistas das ocupações e denunciavam o descaso 

e a truculência dos governos. No período, foram criadas inúmeras páginas no Facebook, pois 

a preocupação de informar, comunicar e interagir com a sociedade era central para a 

                                                             
40

 Por consequência do curto período de produção da dissertação de mestrado, abordaremos o assunto com mais 

profundidade em futuras pesquisas.  
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consolidação das ocupações de escolas. Podemos citar algumas páginas, tais como: Escola 

Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila - @ocupacompositor, Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC) - @ocupaiepic, Colégio Estadual David Capistrano - 

@ocupacapistrano, Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR) - @ocupacepar, Colégio 

Estadual Pandiá Calógeras - @pandiaemluta, dentre muitas outras páginas existentes. Além 

disso, foram criadas páginas do Facebook que unificavam as lutas das ocupações como a 

@Mal.educado.sp e o @SecundaristasEmlutaRJ, que reproduziam em suas páginas conteúdos 

das diversas ocupações pelo Rio de Janeiro, palestras e chamadas para manifestações.  

Com a ocupação das escolas, uma das primeiras tarefas da comissão de comunicação 

era a criação de um perfil no Facebook para comunicar a sociedade os motivos da ocupação 

da instituição. Observamos que nas cinco escolas mapeadas no nosso trabalho de campo, 

apenas três explicitam publicações de esclarecimento e divulgação dos motivos da ocupação 

de maneira específica.  

Na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, os jovens trabalhadores-

estudantes reivindicavam a retirada da polícia de dentro da instituição que muitas vezes agia 

de forma truculenta, a reforma do prédio e a abertura do espaço para a comunidade.  

 

1.1- Queremos salas refrigeradas, porque nossas aulas são em lugares sem 

ventilação alguma. A nossa realidade é muito diferente da sua sala de trabalho e da 

sua casa.  

1.2- Queremos uma reforma na escola, pois estudar em uma unidade na qual as 

paredes são recheadas de rachaduras não parece, pensando racionalmente, muito 

seguro.  

1.3- Queremos uma direção que saiba dialogar com os alunos, uma vez que o tempo 

da ditadura passou e a democracia nos trouxe o privilégio da dialética, sendo assim 

queremos usufruir desse direito.  

1.4- Queremos a piscina funcionando, com projetos para alunos da escola e para 

moradores de comunidades ao redor. Já que o Governo não consegue criar áreas de 

lazer para a população, então, pelo menos, permita a comunidade usar a piscina.  

1.5 - Queremos os postes de luzes do parque ao redor da escola reativados. Não 

adianta ter o poste e não haver a luz, pois dessa forma a nossa segurança fica 

totalmente vulnerável. 

1.6 - Queremos um policiamento fora do colégio para evitar invasões. A polícia 

dentro do colégio não tem eficácia alguma, visto que dentro da escola tem 

estudantes e não criminosos. O lugar dela é nas ruas e ao redor da instituição para 

nos proteger da criminalidade  

Disponível em: https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

Nas notas de esclarecimento sobre os motivos também apareciam as particularidades 

de cada escola. Na E.E. David Capistrano, por exemplo, os jovens trabalhadores-estudantes 

pediam aulas de reforço e teatro.  

 

Das pautas especificas do David Capistrano: 

1. Ampliação imediata da unidade escolar. 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/


94 

 

2. Elaboração e criação de uma quadra poliesportiva. 

3. Reforma e uso constante da sala de informática e laboratório.  

4. Melhoria do compartilhamento de água para os alunos. 

5. Reforma total da rede elétrica pela AMPLA. 

6. Criação de programas extracurriculares como monitorias, reforço escolar, aulas de 

teatro etc.  

Disponível em:https://www.facebook.com/ocupacapistrano/ 

 

Já no C.E. Paulo Assis Ribeiro, os jovens trabalhadores-estudantes reivindicavam que 

o Estado enviasse funcionários para fazer da escola, além de aulas externas.  

 

A escola que queremos? 

1.  Mais aulas fora de sala – ida a campo.  

2. Ida a museus e atividades culturais. 

3. Renovação da parte elétrica. 

4. Colocação de portas. 

5. Reforma da quadra, transformando-a em poliesportiva. 

6. Dedetização. 

7. Colocação imediata de ar-condicionado nas salas. 

8. Reforma dos laboratórios. 

9. Fim das inundações. 

10. Contratação de mais professores. 

11. Troca do telhado e reforma dos bebedouros.  

Disponível em: https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/ 

 

As reivindicações dos jovens trabalhadores-estudantes do Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC), eram inicialmente mais gerais e não pontuavam questões 

estruturais como as outras escolas acima. 

 

Ontem Dia 7 Abril de 2016 ás 7h da manhã, nós Estudantes Secundaristas, de forma 

TOTALMENTE AUTÔNOMA, Ocupamos o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PROFESSOR ISMAEL COUTINHO.  

PRIMEIRAMENTE, Gostaríamos de Esclarecer que a iniciativa da ocupação foi 

tomada pelos ESTUDANTES do IEPIC, os demais ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS se somaram á luta pois as nossas reivindicações são comuns a 

todos os ESTUDANTES SECUNDARISTAS do Estado. 

Quanto a infraestrutura e acesso a escola, até o momento não conseguimos tomar 

grandes PROVIDÊNCIAS , pois a DIREÇÃO, CUMPRINDO O SEU PAPEL DE 

REPRESENTANTE DO ESTADO, Esta impedindo ao MÁXIMO a Representação 

da LEGITIMIDADE do nosso MOVIMENTO. 

Contamos com o apoio dos pais, alunos e professores, para que a LUTA DA 

CLASSE TRABALHADORA não fique apenas no papel, ESTAMOS AQUI PARA 

MELHORAR A ESCOLA E NÃO PARA DESTRUI-LA. 

Devidos as nossas dificuldades, nós ACEITAMOS TODA A AJUDA(EXCETO 

“ajudas” com interesses GOVERNISTAS E ELEITOREIROS). 

OCUPAR, RESISTIR, LUTAR PARA GARANTIR! 

#OCUPIC #OCUPAIEPIC 

Disponível em: https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

No C.E. Pandiá Calógeras, o movimento de ocupação não divulgou inicialmente as 

reivindicações da ocupação, mas convocou os jovens trabalhadores-estudantes e a 

https://www.facebook.com/ocupacapistrano/
https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/
https://www.facebook.com/ocupaiepic/
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comunidade para uma grande assembleia para informá-los dos motivos e convocá-los para 

compor o movimento.  

Todas as escolas do nosso trabalho de campo solicitavam melhoramentos na estrutura 

física, melhor diálogo com a direção (e eleições diretas para direção), abolição do SAERJ e 

melhores condições de trabalho e salário para professores e funcionários. 

As páginas do facebook também foram utilizadas para publicizar as atividades diárias 

da ocupação. O cronograma de atividades era publicado diariamente nas páginas das 

ocupações. As atividades iam desde “aulões” com professores voluntários, com intuito 

principal de preparar aos jovens trabalhadores-estudantes para as provas dos vestibulares 

(ENEM e UERJ), e para suprir a falta de aula das disciplinas específicas, além de oficinas e 

minicursos. Os eventos em sua maioria eram realizados pela ocupação ou por instituições que 

estavam em diálogo com as escolas. Os eventos internos eram organizados pelos jovens 

trabalhadores-estudantes ou por voluntários que ministravam minicursos ou palestras. Em 

todas as escolas observamos a existência de cine-debate realizado pela ocupação 

semanalmente. O conteúdo do cine-debate era bastante plural e na maioria das vezes era 

seguido por uma roda de conversa com algum professor ou voluntário. As atividades culturais 

de debate e oficinas que, além de introduzir questões importantes que os estudantes não 

tinham contato recorrente (por exemplo, questões de gênero e raça), ofereciam uma nova 

possibilidade de modelo de ensino, mais participativo e horizontal.  

 Importante destacar a minha prática como professor voluntário da disciplina de 

história, fato que me instigou a buscar elementos interpretativos para compreender o que foi o 

movimento de ocupação de escola em sua totalidade.  

 

Quadro 1 – Atividades realizadas no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), entre os meses 

de abril e maio de 2016. 

 

Oficinas Data Alcance 

Oficina de pães.  

 

10 de abril de 2016 ·  

 

143 curtidas 

47 compartilhamentos 

Atividade de mídia, 

tema juventude.  

 

17 de abril de 2016 ·  

 

60 curtidas  

1 compartilhamentos 

Oficina: A defesa da 

educação popular no México e 

no Brasil. 

21 de abril de 2016 ·  

 

69 curtidas  

1 compartilhamentos 

Roda de conversa: 

zapatistas.  

 

25 de abril de 2016 ·  

 

52 curtidas  

2 compartilhamentos 

https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
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Roda de Conversa sobre 

Movimento Social e Juventude. 

05 de maio de 2016 ·  

 

46 curtidas 

3 compartilhamentos 

Oficina de Confecção de 

estêncil. 

06 de maio de 2016 · 30 curtidas 

3 compartilhamentos 

Oficina sobre Gênero e 

Sexualidade. 

06 de maio de 2016 · 53 curtidas 

1 compartilhamentos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

Quadro 2 – Atividades realizadas na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, entre os meses de abril e 

junho de 2016. 

 

Oficinas Data Alcance 

Aulão: história das favelas 

 

19 de abril de 2016 ·  

 

13 curtidas 

4 compartilhamentos 

Aulão: Sociologia – 

meritocracia na educação: O 

sistema capitalista.  

 

20 de abril de 2016 ·  

 

30 curtidas  

4 compartilhamentos 

Racismo no Brasil 21 de abril de 2016 ·  

 

24 curtidas  

5 compartilhamentos 

Oficina de Encenação 23 de maio de 2016 ·  

 

15 curtidas  

2 compartilhamentos 

Palestrando sobre o 

machismo impregnado nos 

relacionamentos amorosos. 

30 de maio de 2016 ·  

 

41 curtidas 

9 compartilhamentos 

Oficina de Confecção de 

estêncil. 

06 de maio de 2016 · 10 curtidas 

1 compartilhamentos 

Oficina de capoeira 01 de junho de 2016 · 10 curtidas 

0 compartilhamentos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

Quadro 3 – Atividades realizadas no Colégio Estadual Pandiá Calógeras, entre os meses de maio e agosto de 

2016. 

 

Oficinas Data Alcance 

Aula/Palestra: 

Construção social das 

diferenças e desigualdades a 

partir do gênero e da 

Sexualidade 

31 de maio de 2016 ·  

 

42 curtidas 

15 compartilhamentos 

Roda de conversa sobre 

educação 

15 de junho de 2016 ·  

 

10 curtidas  

0 compartilhamentos 

Aulão aberto de redação 

do Enem 

20 de junho de 2016 ·  

 

9 curtidas  

1 compartilhamentos 

Cine debate - "O 

Estopim" 

22 de agosto de 2016 ·  

 

8 curtidas  

1 compartilhamentos 

Roda de conversa com o 

professor Filipe Chagas sobre 

contra cultura 

 

23 de agosto de 2016 ·  

 

15 curtidas 

5 compartilhamentos 

Mini sarau/ roda de 

conversa sobre racismo 

23 de agosto de 2016 ·  

 

30 curtidas 

3 compartilhamentos 

https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupacompositor/
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
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Roda de samba de coco 
 

23 de agosto de 2016 ·  

 

53 curtidas 

1 compartilhamentos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pandiaemluta/ 

 

Quadro 4 – Atividades realizadas no Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), entre os meses de abril e 

maio de 2016. 

 

Oficinas Data Alcance 

Oficina de Teatro  25 de maio de 2016 ·  32 curtidas 

3 compartilhamentos 

Roda de conversa sobre 

feminismo  

26 de maio de 2016 ·  

 

24 curtidas  

4 compartilhamentos 

Aulão de redação 

(ENEM) 

30 de maio de 2016 ·  

 

19 curtidas  

2 compartilhamentos 

Roda de capoeira 01 de junho de 2016 ·  

 

8 curtidas  

0 compartilhamentos 

Oficina política 07 de maio de 2016 ·  

 

32 curtidas 

6 compartilhamentos 

Aula de física  16 de junho de 2016 · 17 curtidas 

3 compartilhamentos 

Aula de Conceitos 

Geográficos 

11 de julho de 2016 · 30 curtidas 

0 compartilhamentos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/ 

 

Quadro 5– Atividades realizadas na Colégio Estadual David Capistrano, no mês de abril de 2016. 

Oficinas Data Alcance 

Aula de história geral  10 de abril de 2016 ·  

 

13 curtidas 

7 compartilhamentos 

Memória em Aristóteles  17 de abril de 2016 ·  

 

13 curtidas  

1 compartilhamentos 

Debate sobre drogas 21 de abril de 2016 ·  

 

9 curtidas  

2 compartilhamentos 

"Tiradentes, de traidor a 

herói nacional" 

22 de abril de 2016 ·  

 

22 curtidas  

1 compartilhamentos 

Debate sobre mídia e 

desigualdade 

23 de abril de 2016 ·  

 

6 curtidas 

1 compartilhamentos 

Simulado de história 

PRÉ ENEM 

26 de abril de 2016 · 30 curtidas 

4 compartilhamentos 

Aula de slack line 28 de abril de 2016 · 3 curtidas 

0 compartilhamentos 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupacapistrano 

 

 

https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/pandiaemluta/
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupaiepic/posts/266860376985095
https://www.facebook.com/ocupacapistrano


98 

 

A divulgação de eventos era atualizada diariamente. Os eventos em sua maioria eram 

realizados pela ocupação ou por instituições que estavam em diálogo com as escolas. Os 

eventos internos eram organizados pelos jovens trabalhadores-estudantes ou por voluntários 

que ministravam minicursos ou palestras. Em todas as escolas observamos a existência de 

cine-debate realizado pela ocupação semanalmente. Em cada uma das cinco escolas 

analisadas encontramos uma gama de atividades. Nesse levantamento, percebemos que 

estavam presentes nos debates assuntos poucos discutidos em sala de aula, ou até mesmo 

considerados como “Tabus” na sociedade brasileira. O debate sobre gênero e sexualidade no 

interior das ocupações se deu de maneira acirrada.  Isso só foi possível, pois o protagonismo 

das mulheres e LGBT`s também marcou o processo de ocupação de escolas; as oprimidas e os 

oprimidos ganharam voz na mobilização e em muitos casos, assumem a frente do processo.  

Podemos destacar nos quadros acima a presença de oficinas de trabalhos manuais. 

Como abordamos no primeiro capítulo, as comissões de trabalho foram de extrema 

importância para o funcionamento das ocupações. Nas oficinas, diferentemente do que ocorria 

na organização da ocupação pelas comissões de trabalho, os jovens trabalhadores-estudantes 

aprendiam na prática uma nova função. Essa prática se aproxima e se assemelha à experiência 

soviética das chamadas oficinas escolares, de Shulgin e Pistrak.  

As convocatórias para assembleias e reuniões eram atualizadas diariamente. Era dada 

ênfase na importância da participação desses espaços nas postagens das ocupações. Com isso, 

as ocupações buscaram aproximar principalmente os pais dos jovens trabalhadores-

estudantes. Conseguimos mapear quinze reuniões de pais e responsáveis puxadas pelas 

ocupações. A escola que mais buscou o diálogo com pais e responsáveis foi a E.E. 

Compositor Luiz Carlos da Vila, convocando quatro reuniões (divulgadas na página do 

Facebook). 
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Figura 5 – Cartaz de convocação para assembleia geral do “Compositor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupacompositor/. 

 

Figura 6 - Informativo de atividades do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/ 

 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/
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Outra importante função do Facebook para o movimento de ocupação de escolas era o 

de conectar as ocupações cariocas entre si e até mesmo de outros Estados (nível nacional). 

Mapeando as páginas das escolas, foi comum identificar postagens de apoio entre elas 

viabilizando parcerias, e a luta através do reconhecimento da legitimidade das causas. Foram 

criados eventos no Facebook com intuito de unificar as lutas das ocupações e convocando 

para manifestações de rua. Foi comum que as ocupações se ajudassem postando mensagens 

de apoio, e pedindo apoio para outras escolas.  

 
ATENÇÃO!!! 

OCUPAÇÃO DAVID CAPISTRANO SOFRE COM UM GRUPO QUE 

PRETENDE FAZER A DESOCUPAÇÃO DA OCUPAÇÃO!!! 

QUEM PUDER APAREÇA PARA AJUDAR NA RESISTÊNCIA!! 

OCUPAR, RESISTIR. LUTAR PARA GARANTIR!!! 

Ocupa Capistrano 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

As dificuldades e as conquistas da ocupação também eram publicadas. Com intuito de 

angariar apoio, as ocupações pediam ajuda de mantimentos, de voluntários e auxilio jurídico. 

Eram divulgadas semanalmente lista de suprimentos que as ocupações necessitavam. Além 

disso, as páginas do Facebook também se tornavam um espaço para denúncia da truculência 

do Estado e de grupos contrários à ocupação. Abaixo a denuncia dos estudantes do CEPAR. 

 

Secundaristas em luta - RJ 

26 de abril de 2016 ·  

REPRESSÃO CONTRA ESTUDANTES DO C. E. PANDIÁ CALÓGERAS!!! 

REPÚDIO À SEEDUC! 

A direção e professores a mando da direção se organizam para causar a desocupação 

do Resistência Pandiá Calógerasespalhando boatos e incitando outros estudantes à 

violência. 

Alunos denunciaram que policias não fardados e armados tentaram entrar na 

ocupação e que também milicianos tentaram invadir a escola. 

Três garotos encapuzados arrombaram um dos portões do colégio e entraram na 

escola com o objetivo de causar violência. A polícia estava próximo e entrou na 

escola atrás desses 3.Para fugir eles pularam um muro que vai para um colégio 

vizinho. 

DENUNCIAMOS QUE NAS ÚLTIMAS SEMANAS ESSA TEM SIDO A 

ROTINA DE DIRETORES DE ESCOLAS CONTRA ESTUDANTES 

OCUPANTES. 

ACREDITAMOS QUE ESSA SEJA MAIS UMA DAS ORIENTAÇÕES DA 

SEEDUC!! 

EXIGIMOS QUE A SECRETARIA DO ESTADO PARE DE CAUSAR 

TUMULTOS E INCITAR A VIOLÊNCIA CONTRA ESTUDANTES QUE 

LUTAM POR SEUS DIREITOS, E ZELE PELA INTEGRIDADE E O DIREITO 

DOS MESMOS! ISSO É INADMISSÍVEL!! 

OCUPAR, RESISTIR. LUTAR PARA GARANTIR!!! 

Fonte - https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/ 

 

Como desenvolveremos adiante, as ocupações do David Capistrano, CEPAR e Pandiá, 

enfrentaram um forte movimento conservador que pedia a desocupação das escolas. Esse 

https://www.facebook.com/ocupaiepic/
https://www.facebook.com/SecundaristasEmLutaRJ/?hc_ref=ARTYwrb9d7NNZig2s4sK5yTa1V-m5JngOCqK7cnosHiOduKpY15sXwHQ5ndS6V4eNwQ&fref=nf
https://www.facebook.com/SecundaristasEmLutaRJ/photos/a.1066060736783314.1073741828.1064265030296218/1102759829780071/?type=3
https://www.facebook.com/PandiaResisti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/
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enfrentamento se deu também nas páginas do Facebook. Estudantes, responsáveis e líderes 

comunitários utilizaram a rede social para desqualificar o movimento. Jovens trabalhadores-

estudantes do David Capistrano relataram que o movimento desocupa criava grupos no 

Whatsapp para marcar ações truculentas contra a ocupação. 

As mídias sociais foram de extrema importância para o movimento de ocupação de 

escolas, mas há, no entanto, um paradoxo: com a expansão da estratégia de ação pelas redes 

sociais e plataformas de mensagens, um maior número de estudantes foi alcançado pela 

mobilização, porém o envolvimento tornou-se menos orgânico, já que a autonomia individual, 

nesse caso, é também maior. Podemos perceber no trabalho de campo, que a internet é um 

potente meio de comunicação e divulgação de informação, e foi importante para a 

manutenção das ocupações. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos grandes problemas, vez que é 

um espaço profícuo para a organização coletiva, mas também potencializa práticas 

individualistas. 

Essa potencialização do individualismo corrobora para reforçar as vontades 

individuais. Não podemos deixar de destacar que no atual sistema econômico-social, a 

fomentação do individualismo faz parte da manutenção da hegemonia burguesa. Nesse ponto, 

é importante enfatizar o processo de construção da vontade coletiva na ocupação de escolas, 

fato que implica também em uma “adaptação das vontades individuais” (ARECO, 2013, p.7), 

onde paulatinamente, os jovens trabalhadores-estudantes passaria do momento egoístico-

passional para uma realidade em que os mesmo seriam agentes transformadores da história.  

 

3.2 As dimensões educativas das ocupações de escolas. 

 

A América Latina tem um passado de lutas e de conquistas por parte da classe 

trabalhadora. Nesse sentido, as ocupações de escolas fortalecem ainda mais o compromisso 

do nosso continente nas lutas sociais. Além da luta dos jovens trabalhadores-estudantes 

chilenos, ocorreram movimentos similares na Argentina, Venezuela, Paraguai e Colômbia. As 

ocupações de escolas passaram a ser a principal arma dos jovens trabalhadores-estudantes 

contra as ações do Estado. 

Nesse contexto de lutas, a categoria “ocupação” passa a ser a grande palavra de ordem. 

Fábricas, terras, moradias, centros culturais, escolas e muitos outros espaços são disputados 

pela classe trabalhadora. Refletindo sobre as dimensões políticas e sociais do conceito de 

“ocupação”, buscamos na definição de Rosa (2012) sobre conceito de ocupação de terra 
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encontrada no “Dicionário de educação do Campo”, dois pontos que se aproximam das 

ocupações das escolas. Segundo o autor (2012, p.511; 514):  

 

As ocupações de terra são hoje a principal estratégia de ação coletiva adotada por 

movimentos sociais que lutam pela realização de uma reforma agrária no Brasil. [...] 

Outra faceta importante das ocupações de terra no Brasil é a demonstração do 

protagonismo dos movimentos sociais na criação de agendas para o Estado. 

 

A estratégia de ação coletiva e o protagonismo dos movimentos sociais na criação de 

agendas para o Estado também estão presentes nas ocupações de escolas. No período, as 

escolas passaram a ser geridas coletivamente pelos jovens trabalhadores-estudantes, que se 

dividiam em comissões de serviço, tais como: segurança, limpeza, comunicação, saúde, 

esporte e cultura. Eram realizadas reuniões e assembleias diariamente para divisão de tarefa e 

balanço da ocupação. Nesse contexto, faz-se necessário buscar na pedagogia socialista de 

Shulgin (2013), elementos que nos ajudem a entender como o trabalho e a organização foi 

central para a formação da coletividade dos estudantes. Como abordado no primeiro capítulo, 

o autor traz a concepção de trabalho como princípio educativo para dialogar com a realidade. 

Além disso, o movimento de ocupação de escolas conseguiu no embate contra as medidas 

antipopulares dos Estados, algumas conquistas importantes. Em quatro das cinco escolas 

visitadas, houve eleições para diretores, além de mudanças estruturais como pequenas 

reformas.  Valendo ressaltar a situação precária que as escolas estaduais do Rio de Janeiro 

encontravam-se.  

A atual condição da educação pública no Estado do Rio de Janeiro é fruto de um longo 

processo de precarização na estrutura e nas condições de trabalho para os docentes. O 

processo de expansão com precarização da educação pública se apresenta por meio das 

finalidades da educação, das ações articuladas de controle da escola/professores e da política 

de flexibilização das condições de trabalho e a redução dos custos. A greve dos professores
41

, 

fruto da precarização das condições de trabalho, também aparece nas falas dos estudantes. 

Segundo o jovem trabalhador-estudante G
42

 de 17 anos da C.E. Compositor Luiz Carlos da 

Vila: 

 

                                                             
41

 Por consequência do curto período para a produção desta dissertação, não desenvolveremos de forma merecida 

a participação dos docentes nas ocupações. Os docentes tiveram um papel fundamental na manutenção, no 

processo de diálogo com o estado e no aprendizado dos jovens trabalhadores-estudantes das ocupações.  
42

 Em entrevista, o jovem trabalhador-estudante G relata que passou a participar da ocupação por que seus 

amigos estavam participando, mas com o passar do tempo começou a compreender a importância do movimento. 

Seu sonho é ser militar e melhorar a condição financeira da sua família. Não estava trabalhando no momento, 

mas sempre fazia “bicos” como pedreiro quando aparecia.  
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A greve dos professores foi muito importante para o movimento. Tivemos a ideia de 

ocupar, a partir da experiência de outras escolas que estavam apoiando a causa dos 

professores.  Nós fomos a 16 escolas que estavam no processo de ocupação. Eu já 

tinha participado da ocupação do Clovis, dormi dois dias lá. Depois eu vim pra cá e 

o pessoal já estava com essa ideia de ocupar. Acabamos ocupando a escola.  

 

Além disso, também estava em disputa nos processos de ocupação a ressignificação da 

função social da escola para os estudantes. Foram contestados os conteúdos formais, a 

maneira de ministrar as aulas dos professores, e da relação entre os jovens trabalhadores-

estudantes e o espaço físico da escola. O movimento criticava alguns pontos do modelo de 

escola burguesa. A ressignificação da escola, segundo a nossa intepretação, não é apenas dos 

conteúdos formais ou da maneira dos professores de ministrar as aulas. Também foi 

remodelada a relação entre os jovens trabalhadores-estudantes e o espaço físico da escola. 

Segundo professores e estudantes, a instituição passou a ser um espaço de lazer e 

acolhimento. As entrevistas realizadas apontam que houve um processo de transformação, 

como relatado pelo jovem trabalhador-estudante H
43

 de 17 anos do Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC): “Os alunos que participaram da ocupação não matam 

mais aula. Pode verificar com a coordenação. Estamos aqui de aula vaga, mas ninguém quer 

ir para casa”. 

Sobre o assunto, concordamos com Almeida (2010) ao afirmar que o modelo de escola 

burguesa no período neoliberal é voltado para a introdução dos jovens ao mercado de 

trabalho. A escola almeja formar os estudantes para que trabalhem de forma eficiente e se 

adaptem às mudanças no processo de produção. “Assim, o conhecimento passa a ser a 

expressão desse interesse” (ALMEIDA, 2010, p.60). Para Frigotto (2001), a função da escola 

é formar as várias partes do corpo do trabalhador coletivo, do intelectual orgânico da 

burguesia, passando pelos gerentes e supervisores do capital até os trabalhadores manuais. 

(FRIGOTTO, 2001, p.151-154). O autor destaca quatro pontos centras para a função da 

escola: 1- formação de caráter geral mantendo as relações sociais capitalistas. 2- formação 

profissional de alto nível; 3- circulação e realização de mais-valia; 4- contenção de um 

exército de reserva, funcional ao mercado d trabalho. (FRIGOTTO, 2001, p.158). 

 

 

 

 

                                                             
43

 O jovem trabalhador-estudante H já participava do movimento estudantil desde seu ingresso no ensino médio. 

No horário da noite, o estudante assiste a aulas em um pré-vestibular da UFF, e lá vende sanduiche natural para 

ajudar no rendimento da família.  
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Figura 7 – Bandeira da ocupação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC).  

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

As práticas educativas abordadas no primeiro capítulo evidenciaram algumas questões 

pertinentes para o nosso trabalho. A partir da experiência das ocupações, alguns jovens 

trabalhadores-estudantes relataram a importância que a educação passou a ter em suas vidas. 

O movimento de ocupações de escolas produziu aprendizagens para aqueles que dele 

participaram. Esse aprendizado e o contato com outros espaços e leituras sobre o mundo, 

modificaram sua concepção sobre a escola e até mesmo sobre os caminhos que trilhariam no 

futuro. A jovem trabalhadora-estudante I
44

 de 18 anos, do Colégio Estadual Pandiá Calógeras 

nos conta que: 

 

Antigamente eu não gostava muito da escola e nem de estudar. Só vinha mesmo pra 

escola cumprir horário por que minha mãe queria que eu acabasse o ensino médio. 

Mas depois da ocupação eu comecei a enxergar que se eu tivesse a cabeça que eu 

tenho hoje de terminar meus estudos e fazer uma faculdade eu teria terminado meus 

estudos que era pra terminar no ano passado. 

                                                             
44

 A estudante H nos contou que não se importava com política até participar da ocupação.  

https://www.facebook.com/ocupaiepic/
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No mesmo sentido, a estudante J
45

 de 18 anos, do Paulo Assis Ribeiro comenta que: 

 

[...] esse movimento agiu de tantas formas na minha vida que eu tive que mudar 

muito. Eu tive um pensamento de estudo. A maior experiência que eu tive na 

ocupação foi quando eu pisei em uma faculdade, em um lugar que eu sempre quis 

estudar. Ai quando eu vi como era pra chegar à faculdade, quanto tem que estudar. 

Percebi que tenho que primeiramente tenho batalhar para ter uma educação de 

qualidade na escola para um dia chegar à faculdade. Tudo pode mudar! 

 

A concepção de educação que muitos jovens trabalhadores-estudantes passam a 

construir no movimento de ocupação vai além da construída nos padrões tradicionais da 

escola. Muitos compreenderam que a educação vai para além de conteúdos de sala de aula. A 

jovem trabalhadora-estudante K de 17 anos, do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, relata que 

a “educação é além de matemática, português essas matérias. Vai, além disso. Eles te 

obrigam a você aprender só o que eles querem. Pra mim educação também é cultura e tudo o 

que a gente faz a partir da nossa união”.  

 

Figura 8 – Limpeza do pátio do Pandiá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/pandiaemluta/?fref=nf. Cedido por Jhullyana. 

                                                             
45

 Na entrevista, a jovem trabalhadora-estudante J nos contou que mesmo trabalhando de 14 às 22 horas em uma 

padaria, quis participar da ocupação.  

https://www.facebook.com/pandiaemluta/?fref=nf
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O trabalho de campo nas escolas evidenciou algumas questões importantes para 

pesquisa. Para o jovem trabalhador-estudante G da E.E. Compositor Luiz Carlos da Vila, a 

ocupação representou “um processo de aprendizado muito grande”. Além disso, expõe a 

importância do trabalho físico e intelectual (formação política) para a manutenção da 

ocupação. O estudante relata que “nós limpamos a escola, fizemos a segurança, além de fazer 

uns cursos de formação política. Eu não era muito politizado, não ligava muito para essas 

coisas, mas a partir da ocupação eu comecei a mudar”. 

 Podemos destacar dois importantes aspectos da fala do jovem trabalhador-estudante. 

Primeiramente, a relação entre trabalho físico e intelectual. Pensar na dimensão educativa do 

trabalho nas ocupações. Marx (1999) já afirmava que o trabalho tem uma dimensão 

ontológica, já que homens e mulheres só se fazem humanos na medida em que realizam 

conscientemente suas atividades essenciais. Por último, podemos destacar o entendimento que 

o jovem trabalhador-estudante passa acumular da realidade que o faz compreender que a 

coletividade da ocupação poderia mudar a sua realidade. Essa relação é expressa por Gramsci.  

 

O máximo fator da história [não] são os fatos econômicos, brutos, mas o homem, a 

sociedade dos homens, dos homens que se aproximam uns dos outros, entendem-se 

entre si, desenvolvem através destes contatos (civilização) uma vontade social, 

coletiva, e compreendem os fatos econômicos, e os julgam, e os adequam à sua 

vontade, até que essa vontade se torne o motor da economia, a plasmadora da 

realidade objetiva, a qual vive, e se move, e adquire o caráter de matéria telúrica em 

ebulição, que pode ser dirigida para onde a vontade quiser, do modo como a vontade 

quiser (GRAMSCI, 1917, apud, COUTINHO, 2009, p.33). 

 

Esse processo apontaria para refletirmos sobre a construção da vontade coletiva na 

ocupação de escolas que implica também, como já citamos anteriormente, em uma 

“adaptação das vontades individuais” (ARECO, 2013, p.7), onde paulatinamente, os jovens 

trabalhadores-estudantes passariam do momento egoístico-passional para uma realidade em 

que os mesmos seriam agentes transformadores da história. 

Thompson (1981) trabalha com a ideia de que a experiência surge quando há 

pensamento, pois homens e mulheres são racionais e refletem sobre as suas vidas. O autor 

conceitua experiência como “a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um 

grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo 

tipo de acontecimento.” (THOMPSON, 1981, p. 15).  

No retorno ao trabalho de campo, cerca de um ano após os movimentos de ocupação 

de escola, busquei compreender as vontades que moviam os jovens trabalhadores-estudantes a 

ocuparem as escolas e defenderem a educação pública.  
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A jovem trabalhadora-estudante J do Paulo Assis Ribeiro comenta que “o que me 

moveu foi uma vontade de mudar a realidade da escola. A gente sempre se acostuma com o 

pior e com o pouco que o governo dá. Acho que somos muito mais que isso. Foi isso que me 

moveu”. Já a jovem trabalhadora-estudante L de 16
46

 anos, do C.E. David Capistrano relata 

que “foi uma questão pessoal ocupar a escola. Eu percebi que a situação que a escola se 

encontrava me prejudicava. Hoje eu faço essa reflexão. Acho que o coletivo é importante, 

mas não acredito que seja eficiente”.  

Mesmo com as contradições latentes nas falas acima, acreditamos que no movimento 

de ocupação de escolas existiu um “germe da vontade coletiva”. Entendemos que na 

conjuntura atual onde o neoliberalismo avança com uma série de retrocessos políticos e 

sociais para a classe trabalhadora, além de individualizar cada vez mais as nossas vontades, é 

de extrema relevância um movimento que preze pela coletividade e busque alternativas 

concretas para mudanças reais na sociedade. Entendemos que a coletividade das experiências 

da ocupação, seja na forma de auto-organização ou no autogoverno, ajuda a transforma as 

vontades individuais em vontades coletivas. Seria precoce falar em uma vontade coletiva, por 

isso optamos em utilizar germes da vontade coletiva, pois entendemos que o movimento, 

mesmo em suas contradições, tende a unificar as vontades individuais do seu interior a partir 

da coletividade. Importante lembrar que, analisando as grandes manifestações de 2009 a 2013 

no mundo, Slavoj Žižek finaliza seu artigo intitulado Problemas no Paraíso (2013) com a 

seguinte frase: “Os protestos globais devem servir de lembrança ao fato de que temos a 

obrigação de pensar em alternativas” (ŽIŽEK, 2013, p.108). As alternativas para uma nova 

sociedade e “homens e mulheres” de novo tipo ainda estão em construção, mas a juventude, 

de forma espontânea ou organizada busca caminhos para a transformação da realidade. 

Quem retorna não são aqueles mesmos jovens trabalhadores-estudantes que iniciaram 

as ocupações; nessa produção de si mesmos, eles já são outros, são jovens trabalhadores-

estudantes que tomaram para si seus processos educativos e de construção de suas vidas.  Isso 

coloca uma questão a ser enfrentada pelas escolas, inclusive, no próprio processo de retorno 

às aulas pós-ocupações. 

As falas acima nos instigam a refletir sobre três importantes assuntos. Primeiramente, 

nos faz refletir sobre o fazer-se (THOMPSON, 1987) dos jovens trabalhadores-estudantes nos 

movimentos de lutas. A partir da luta pela educação pública, os jovens trabalhadores-

estudantes passam a compreender que fazem parte de um grupo e buscam interesses em 

                                                             
46

 A estudante relatou que foi bastante difícil participar da ocupação da escola, principalmente pela resistência 

dos pais que são evangélicos (inclusive o pai é pastor).  
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comum. A classe não é o produto de um pensamento que se desdobra a partir de si mesmo, ela 

“formou a si própria tanto quanto foi formada.” (THOMPSON, 1987, 2: p. 18).  

 

3.3 #Ocupa Compositor! 

 

Entre os dias 15 de junho e 29 de julho de 2016, visitei a Escola Estadual Compositor 

Luiz Carlos da Vila, localizada na Avenida Dom Helder Câmara, 1184, Benfica, Rio de 

Janeiro, com a finalidade de realizar uma pesquisa de campo, com o propósito de 

compreender de forma mais ampla o processo da ocupação. A escola ficou aproximadamente 

três meses ocupada, de 8 de abril à 14 de junho,  pelos jovens trabalhadores-estudantes, 

professores e voluntários que apoiavam o movimento. O movimento de ocupação 

reivindicava investimentos na infraestrutura da escola, salários dignos para os professores 

(que no período encontrava-se em greve) e uma diretoria que abrisse espaço para o diálogo.  

Optamos por destacar nossa experiência no “Compositor” (apelidada pelos estudantes) 

por dois motivos. Primeiramente, foi a escola onde passamos mais tempo e conseguimos boas 

entrevistas. Foram doze jovens trabalhadores-estudantes entrevistados individualmente, três 

professores da instituição (entre eles o diretor eleito pelos estudantes) e um professor 

voluntário, além disso, participamos de rodas de conversa, reuniões e assembleias.  O segundo 

motivo para o destaque dado à escola surge na forma de uma manifestação política em defesa 

da instituição. O “Compositor” vem enfrentando problemas estruturais que quase o levaram a 

fechar as portas, deixando sem escola centenas de jovens trabalhadores-estudantes da região. 

Defender o direito a escola pública, principalmente em uma região predominantemente 

composta por filhos da classe trabalhadora, é um dever de todo pesquisador marxista na área 

da educação. 

O “Compositor” situa-se entre grandes favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, tais 

como Jacarezinho, Manguinhos e Complexo do Alemão. Uma região com um alto índice de 

violência e pobreza, gerados principalmente pelo combate ao tráfico de drogas e a pouca 

concentração de renda (FERNANDES, COSTA, 2013). Com a implantação do Programa de 

Aceleração de Crescimento (PAC) e a escolha do Brasil como sede de megaeventos 

esportivos, dentre eles a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, 

foi iniciado um processo de modernização de várias áreas do Rio de Janeiro. Esse processo de 

modernização chega a Manguinhos trazendo grandes transformações para a região como 

saneamento, urbanização e realocação de famílias residentes nas áreas de risco. Foram 

construídas moradias populares e instituições para atender a população local, dentre elas 
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podemos citar a Biblioteca Parque de Manguinhos, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

a Clínica de Saúde da Família, o Centro de Referência da Juventude (CRJ), a Casa da Mulher, 

Centro de Apoio Jurídico, o Núcleo de Geração de Trabalho e Renda e o Centro Esportivo-

Aquático e a E.E. Compositor Luiz Carlos da Vila. A região que hoje abriga as instituições 

citadas fazia parte do antigo galpão do quartel general do exercito. 

Inaugurada em 2009 para ser uma escola modelo, a E.E. Compositor Luiz Carlos da 

Vila, batizada com o nome do ilustre sambista carioca, tem capacidade de atender até 2.500 

alunos de nível médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). É dividida em três turnos 

para atender as necessidades locais. Identificamos na sua estrutura a existência de salas de 

informática, laboratório de química e física, biblioteca, auditório com grande capacidade, 

ginásio esportivo para varias modalidade de esportes, refeitório com mais de 50 lugares, uma 

ampla cozinha e uma piscina com dimensões olímpicas. A escola era uma das demandas 

antigas da região, que possuía apenas uma instituição pública de ensino médio.   

Na sua fundação, a escola tinha a proposta pedagógica de integração com a 

comunidade, mas segundo os jovens trabalhadores-estudantes entrevistados no trabalho de 

campo, a proposta de integração se perdeu ao longo do tempo, e cada dia mais a comunidade 

se distancia do espaço.  

Percebemos que um dos grandes motivos do afastamento da comunidade é a situação 

de abandono que a escola se encontra. No seu pouco tempo de funcionamento, a escola já está 

em um avançado processo de sucateamento estrutural. Banheiros em condições precárias, 

salas com estrutura abalada (as salas do último andar tremiam com a passagem de carros na 

rua de frente a escola), janelas e aparelhos eletrônicos furtados, esses são apenas alguns 

problemas enfrentados pela escola. Sobre o assunto, a professora Camila Felix discorre que “a 

partir da construção da piscina olímpica a ideia era integrar escola e favela, mas hoje vemos 

que isso não deu certo. Não tem mais piscina, não tem água à escola está abandonada!”.  

Identificamos nas entrevistas que existiram três grandes problemas que resultou na 

ocupação da escola. O primeiro, como já citado acima é da condição caótica que a instituição 

se encontrava. É importante destacar que a realidade de abandono e descaso por parte do 

Estado não é um fato isolado da escola. Como mencionado no ponto anterior do presente 

trabalho, as escolas estaduais do Rio de Janeiro passam por um processo de sucateamento, 

intensificado pela atual crise do estado. 

Por consequência desse abandono, os estudantes do “Compositor” realizaram 

assembleias e passeatas com intuito de chamar a atenção do Governo do Estado para a 

situação de calamidade que a instituição se encontrava. As assembleias em particular, tiveram 
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que ser realizadas na praça em frente à escola, pois a antiga direção não deixava estudantes se 

organizarem politicamente dentro do espaço da instituição. Observamos a partir das imagens 

das manifestações disponibilizadas pelos jovens trabalhadores-estudantes a variedade de 

cartazes e faixas que pediam desde melhores condições para escola, até o fim da corrupção no 

Brasil. Inicialmente, o movimento ainda sem muita adesão da maioria dos jovens 

trabalhadores-estudantes da escola, buscou o diálogo com o governo estadual. Sobre o 

assunto, o jovem trabalhador-estudante L
47

 de 18 anos nos relatou que: 

 

[... há muito tempo a gente vem sofrendo aqui na escola. Falta de climatização, falta 

de água, falta de infraestrutura básica, além disso, sofremos vários ataques de 

vandalismo de uma galera de fora da escola. A gente já vinha sofrendo calado. Aí, 

começamos a reagir a esses ataques. Primeiro fizemos um protesto até o “Nova 

América” (shopping) que teve até jornalista entrevistando a galera. Depois disso, 

paramos a rua em frente  a escola (Avenida Dom Helder Câmara, Benfica), 

mostramos placas pela defesa da educação. Isso tudo foi a nossa forma de tentar 

chamar a atenção das autoridades para nossa situação, mas eles nunca ouviram a 

gente. A gente fazia de tudo, mas eles nunca ouviam.   

 

Há questões interessantes que podemos destacar na fala do jovem trabalhador-

estudante F. A primeira, relacionada à própria concepção dos jovens trabalhadores-estudantes 

como um sujeitos ativos na história. Existe algo que eles querem e têm a dizer, mas ninguém 

os ouvia. Isso se relaciona a uma concepção que analisa os jovens trabalhadores-estudantes de 

uma forma negativa, em uma condição de transitoriedade, na qual a sua condição é um “vir a 

ser”, ou seja, “tendo no futuro, na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no 

presente” (DAYRELL, 2003, p. 40). Podemos destacar também a importância dos protestos 

de rua para que os jovens trabalhadores-estudantes passassem a ganhar visibilidade e 

denunciar as condições de precariedade que o “Compositor” se encontrava.  

As manifestações foram um incentivo para que vários jovens trabalhadores-estudantes 

sem histórico de participação de grupos políticos organizados se juntarem ao movimento 

gradativamente. O jovem trabalhador-estudante M
48

 de 19 anos, nos relatou que inicialmente 

não entendia o que estava acontecendo na escola, mas a partir da intervenção política de 

outros colegas passou a compreender a finalidade do movimento e buscou participar. O jovem 

trabalhador-estudante relata que nos primeiros atos não participou ativamente, e não queria se 

envolver com política e com o movimento na escola: 

 

                                                             
47

 No período da entrevista, o jovem trabalhador-estudante L estava no terceiro ano do Ensino Médio, era 

evangélico e nunca tinha participado de nenhuma organização política antes da ocupação.  
48

 O jovem trabalhador-estudante M de 19 anos estava no terceiro ano do Ensino Médio, já tinha participado 

anteriormente de passeatas e protesto. Trabalhava de 14 às 22 horas em uma farmácia próximo a sua residência.  
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A parada começou mesmo com um estudante que estava querendo mudanças no 

colégio. Ele foi passando nas turmas com outro colega para falar o que estava 

acontecendo e incentivando a galera. Ele sempre falava que era importante a gente 

lutar todo mundo junto, e só com a nossa união poderíamos chegar a algum objetivo. 

Depois disso, comecei a me interessar. Vi que o problema da escola, da favela e até 

mesmo do país também era meu.  

 
Figura 9 – Manifestação dos estudantes no dia 9 de março de 2016, aproximadamente um mês antes 

da ocupação. 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/. 

 

A partir do apontamento do jovem trabalhador-estudante G, podemos destacar 

aspectos importantes. Primeiramente, nos ajuda a compreender que o movimento não parte do 

nada. Esse movimento dialético entre passado e presente torna-se necessário quando 

concordamos com a afirmação de Gramsci de que os seres humanos devem ser entendidos 

como um “bloco histórico” de elementos sociais e materiais que se relacionam dialeticamente, 

não somente uma “síntese das relações existentes, mas também a história dessas relações, 

isto é, o resumo de todo o passado” (GRAMSCI, 1999, p.414, apud RUMMERT, 2007, p.15).  

Nas rodas de conversa muitos jovens trabalhadores-estudantes relataram que não tinham 

interesse em participar dos atos e das assembleias anteriores a ocupação, mas no decorrer do 

tempo buscaram compreender o que estava acontecendo. Nesse processo, percebemos que os 

jovens trabalhadores-estudantes passaram a entender que os problemas enfrentados pela 

escola também fazem parte das suas vidas e os atinge de maneira direta. Nesse sentido, 

concordamos com Castro (2007, p. 253) que no:  

 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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[...] contexto das desigualdades sociais da sociedade brasileira, compreender como e 

porquê os jovens brasileiros participam da construção e da decisão societárias põe 

em questão a forma como cada um reconhece-se como integrante desse conjunto tão 

desigual e como se vê implicado nos seus destinos. 

 

A colocação de Castro nos ajuda a compreender que os jovens trabalhadores-

estudantes defendem o direito a escola pública de qualidade por entender que ela implica 

diretamente no desenrolar de seus destinos. Sobre o assunto, o jovem trabalhador-estudante N 

de 17 anos defende que “a escola é pública e por isso também é minha! Eu tenho que ocupar 

todos os espaços dela. Todos os espaços da escola têm que ser abertos pra mim e para os 

outros estudantes”. Essa concepção que a escola é pública vai ao sentido contrário da atual 

conjuntura do capitalismo. A ausência do público no passado revela a presença do privado na 

educação brasileira desde nossas origens. Enquanto em outros países a configuração de um 

sistema público de escolas esteve associada aos ideais da revolução burguesa, o mesmo não 

pode ser dito do Brasil, visto que o privado veio a articular-se organicamente com formas de 

vida social que se plasmaram numa sociedade excludente. O privado representou insígnia de 

classe social e marca diferenciadora dos detentores do poder (VIEIRA, 1998, p. 70).  

O estudante B, ao relatar os motivos que o levaram a participar do movimento, nos 

indica alguns pontos importantes para compreender a particularidade da ocupação do 

“Compositor”. 

 

No início eu não queria participar dessa parada. Estava meio desacreditado de 

movimento político com estudantes. Sempre me dava mal! Teve uma vez que a 

gente estava reclamando por falta de água ai eu tomei uma dura de um PM que 

estava aqui na escola. Fiquei mal e falei que não participaria.  No inicio da ocupação 

eu nem me importei por causas dessas paradas que aconteceram antes, mas comecei 

a ver que a galera estava levando a serio. Comecei a participar pouco a pouco. 

Coloquei na cabeça que a nossa luta contra essas injustiças que estão ai tem que ser 

infinita. Lutar pra sempre! Enquanto eu respirar eu aprendo. Enquanto eu tiver de pé 

eu luto! 

 

Observamos que na fala do jovem trabalhador-estudante C, a violência experienciada 

ganha destaque. Vale ressaltar que a violência sofrida pelos jovens trabalhadores-estudantes 

das periferias do Brasil, e em especial das favelas do Rio de Janeiro, é uma realidade concreta 

e assustadora. Essa violência vem de dois grupos presentes na vida cotidiana dos jovens 

trabalhadores-estudantes de periferia: a Policia Militar e o tráfico de drogas. Sobre o assunto, 

Santos, Oliveira, Paiva e Yamamoto (2012, p.523) discorrem que: 

 

A cada ano, no Brasil, cerca de 26 mil crianças e jovens entre 10 e 19 anos morrem 

por causas múltiplas (acidentes, suicídios, doenças relacionadas à gravidez, 

problemas crônicos de saúde, etc.) e 70% das causas das mortes de jovens deve-se a 
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causas externas (homicídios, acidentes de trânsito, suicídio, etc.). Especificamente 

em relação aos homicídios, o país ocupa o terceiro lugar no mundo em assassinato 

de jovens entre 15 e 24 anos. 

 

O segundo motivo que influenciou no processo de ocupação da escola foi à greve dos 

professores. Como citado anteriormente, no segundo bimestre de 2016, a greve dos 

professores da rede estadual do Rio de Janeiro tem inicio e dura cerca de cinco meses. Em 

uma de nossas conversas, as professoras Camila e Lucíllia enfatizam a importância das 

manifestações iniciais dos estudantes e o processo de ocupação em solidariedade a greve dos 

professores. A professora Camila ressalta que “não sabia o que iria acontecer com a greve 

dos professores se não fosse às ocupações”. Mesmo a categoria enfrentando problemas por 

atraso de pagamento e péssimas condições de trabalho, muitos professores não aderiram à 

greve e muito menos apoiaram o movimento das ocupações.  

O terceiro fator que influenciou os jovens trabalhadores-estudantes a ocuparem foi a 

relação com a antiga direção. Todos os entrevistados no trabalho de campo mencionaram a 

difícil relação com a direção da escola. Era um contexto de discórdia entre a direção e jovens 

trabalhadores-estudantes. 

O antigo diretor foi nomeado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ) e assumia uma postura extremamente grosseira e arbitrária perante os jovens 

trabalhadores-estudantes. Segundo os entrevistados, a relação era até mesmo violenta, com 

atos de racismo, machismo e homofobia protagonizada por parte da antiga direção. O jovem 

trabalhador-estudante O de 17 nos relata que a antiga direção não prezava o dialogo com e: 

 

[...] não tinha aquela forma de conversar tipo estudante diretor. Não dava nem para 

pedir uma declaração na direção que ele já vinha falando alto, dando patada e 

fechando a porta na nossa cara. Acho que o que estava acontecendo na gestão dele 

como diretor não estava sendo boa. Antes de ser diretor ele era professor. Nem como 

professor ele era bom. Ele na direção foi a pior coisa que aconteceu. Ele xingou 

alguns alunos de pretos. 

 

O conflito com o antigo diretor abordado na fala do jovem trabalhador-estudante G, 

nos ajuda a refletir para além da realidade do “Compositor”. Para Santos, Oliveira, Paiva e 

Yamamoto (2012), o Brasil é um país que apresenta marcas em sua história, onde o elitismo, 

autoritarismo e da exclusão, são chaves explicativas importantes para compreendermos que 

associada à “criminalização das camadas mais vulneráveis e ao descaso na promoção e 

garantia de direitos à população produz um cenário no qual se acentua a desigualdade 

social, criando verdadeiros abismos sociais” (SANTOS, OLIVEIRA, PAIVA, YAMAMOTO 

2012, p.522). Além disso, é necessário levar em consideração que o país foi construído ao 
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longo de sua história a partir da mão-de-obra negra escravizada. Segundo Henriques (2002), 

nascer negro no Brasil está relacionado a uma maior probabilidade de crescer pobre. 

A jovem trabalhadora-estudante P
49

 de 17 anos, também relata sobre a truculência da 

antiga direção da escola.  

 

A direção não dialogava com os estudantes. O diretor não conversava diretamente 

com os estudantes. Para pedir alguma documentação ou reclamar das condições da 

escola era uma grande dificuldade. Além desses problemas, o antigo diretor já 

ofendeu muitos estudantes com comentários racistas, machistas e homofóbicos. 

 

A situação também foi abordada pela professora Lucíllia. Segundo a professora, houve 

episódios: 

 

[...] de machismo e racismo. Ele tinha uma maneira de tratar os jovens negros de 

periferia que parece que era reproduzida dentro da escola. Um tratamento policial 

mesmo. Da mesma forma que um policial trata um jovem negro de periferia na 

noite, o diretor tratava os alunos na escola.  

 

Concordamos com Bellé (2011) a respeito do entendimento dos profissionais da 

educação sobre os significados do modelo de democracia no cotidiano da escola. Em muitas 

vezes ele é “restrito, desconhecido ou ignorado e, como consequência, o que se pratica pode 

revelar contradições com reflexos na formação de seus estudantes e em suas atividades 

profissionais” (BELLÉ, 2011, p.131). 

Essa relação conflituosa não era experienciada apenas pelos jovens trabalhadores-

estudantes, a professora Camila relatou que não tinha ânimo de trabalhar na escola por 

conflitos com a direção. Para a professora, esse problema é “fruto de uma relação difícil com 

a direção da escola. A escola tinha uma direção muito autoritária, de difícil dialogo tanto 

com os alunos e com os professores. Eu não me sentia a vontade para trabalhar”.  Sobre o 

assunto, a professora Lucíllia discorre que “se o antigo diretor continuasse na escola ele 

poderia ser agredido pelos estudantes. Era um ex-militar que tratava os estudantes com 

muita truculência. Tinha gente que o apoiava por que ele passava uma ideia de disciplina e 

causar medo”. Segundo as entrevistas, escolas menores situadas próximo ao “Compositor” 

também tinham em sua direção ex-militares. Essa situação é consequência da “criminalização 

dessa juventude, que muitas vezes, acaba assumindo esse papel e passando a adotar 

comportamentos que reforçam essa ideia” (SANTOS, OLIVEIRA, PAIVA, YAMAMOTO 

2012, p.523). 
                                                             
49

 Na entrevista, a estudante relata que nunca tinha participado do movimento estudantil. Ela passou a ter 

interesse na ocupação logo após as primeiras atividades. Ela só participava da ocupação no horário da manhã, 

pois seus pais não apoiavam a militância.  
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As Forças Armadas e a Polícia Militar dentro das escolas não é novidade para a 

educação brasileira. A participação de militares nas escolas públicas vem acontecendo no país 

em diferentes estados. Este processo tem assumido formas distintas dependendo das regiões 

(GUIMARÃES, 2017). Podemos citar o exemplo do estado de Goiás, onde o processo de 

militarização seu deu através de uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e de 

Segurança Pública. Segundo Guimarães (2017, p. 9-10), 

 

Com o pressuposto de diminuir a violência e melhorar o desempenho dos alunos 

num ambiente seguro tanto para os alunos quanto para professores e funcionários 

[...] as escolas selecionadas estão localizadas em sua maioria na periferia, com altos 

índices de homicídios e com baixos índices de aproveitamento no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) [...] regiões onde a criminalidade e o aumento da 

violência estão associados ao acelerado crescimento sem a devida chegada de 

serviços públicos essenciais como saneamento básico, saúde, transporte, 

pavimentação etc. 

 

O discurso de combate à violência também esteve presente no “Compositor” no 

período da antiga direção.  O jovem trabalhador-estudante B, relata que o diretor “Tratava os 

estudantes iguais aos bandidos da favela. Ele enxergava a gente como bandidos só por causa 

da nossa cor, do nosso jeito de falar e andar. Obvio que tem uma galera aqui que é ligada ao 

movimento (tráfico), mas tudo tem desenrolo! Era uma pessoa muito difícil”. Além disso, os 

jovens trabalhadores-estudantes narraram que a antiga direção omitia uma a existência de 

diversos materiais didáticos, salas e instrumentos musicais para usufrutos dos estudantes, 

alegando que os mesmos tinham furtado ao decorrer dos anos.  

Com o contexto de caos na instituição e influenciados pelos movimentos cariocas de 

ocupação das escolas, os jovens trabalhadores-estudantes depois de muitos protestos 

decidiram em assembleia no dia 8 de abril às 18 horas pela ocupação do espaço. A partir da 

ocupação, a antiga direção renunciou e foi renovada. O jovem trabalhador-estudante Q de 17 

anos relata que a ocupação da escola foi a última medida a ser adota, já que o governo não 

“escutou o movimento, na verdade eles nem queria conversar. Mesmo com a ocupação eles 

ainda não escutam. Ocupar a escola foi à última cartada para que eles olhassem para nós”.  
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Figura 10 – A bandeira da ocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/ Cedido por Benjamin L. Fogarty. 

 

Figura 11 – Dia da ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/. Cedido por Benjamin L. Fogarty. 

 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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Figura 12 – A bandeira da ocupação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/. Cedido por Benjamin L. Fogarty. 

 

Foram aproximadamente dois meses de ocupação. As pautas reivindicadas pelos 

jovens trabalhadores-estudantes iam desde o diálogo com a direção, até a retirada da Polícia 

Militar do interior da escola. 

 

1.1- Queremos salas refrigeradas, porque nossas aulas são em lugares sem 

ventilação alguma. A nossa realidade é muito diferente da sua sala de trabalho e da 

sua casa.  

1.2- Queremos uma reforma na escola, pois estudar em uma unidade na qual as 

paredes são recheadas de rachaduras não parece, pensando racionalmente, muito 

seguro.  

1.3- Queremos uma direção que saiba dialogar com os alunos, uma vez que o tempo 

da ditadura passou e a democracia nos trouxe o privilégio da dialética, sendo assim 

queremos usufruir desse direito.  

1.4- Queremos a piscina funcionando, com projetos para alunos da escola e para 

moradores de comunidades ao redor. Já que o Governo não consegue criar áreas de 

lazer para a população, então, pelo menos, permita a comunidade usar a piscina.  

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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1.5 - Queremos os postes de luzes do parque ao redor da escola reativados. Não 

adianta ter o poste e não haver a luz, pois dessa forma a nossa segurança fica 

totalmente vulnerável. 

1.6 - Queremos um policiamento fora do colégio para evitar invasões. A polícia 

dentro do colégio não tem eficácia alguma, visto que dentro da escola tem 

estudantes e não criminosos. O lugar dela é nas ruas e ao redor da instituição para 

nos proteger da criminalidade. 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

Figura 13 - Pauta da ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

As questões estruturais e a problemática com a direção da escola foram parcialmente 

resolvidas. Uma das questões que não foi sanada com a abdicação da antiga direção foram os 

embates entre os funcionários terceirizados e os jovens trabalhadores-estudantes que 

participaram da ocupação. Os funcionários foram contratados ainda na antiga gestão da 

direção. Segundo os jovens trabalhadores-estudantes, os funcionários apoiavam as práticas 

exercidas pelo antigo diretor que, em sua maioria, eram truculentas e antidemocráticas.  

Uma das primeiras vitórias foi à escolha do professor Douglas Thomaz para ocupar o 

cargo provisório de diretor até ocorrerem às eleições. A partir da nova direção, a relação da 

instituição com a comunidade voltou a se estreitar. O estudante L comenta que “o novo diretor 

mudou a escola! Ele já atuava aqui na comunidade. Os estudantes insistiram muito pra ele 

ficar no lugar do antigo diretor. Ele é de luta! É simples pra caramba, fala com todo mundo, 

respeita todo mundo e incentiva a galera a estudar”. Em uma carta aberta à comunidade logo 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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após uma assembleia geral, o movimento de ocupação pontuou algumas vitorias ao longo da 

ocupação, destacando principalmente a escolha do diretor provisório.  

 

Representantes da Secretaria de Educação SE COMPROMETERAM também A 

CUMPRIR PARCIALMENTE as pautas do movimento secundarista “OCUPA 

COMPOSITOR”. Reivindicamos direitos sociais básicos garantidos pela 

Constituição Federal, de 1988. VALE destacar QUE, atendendo a PAUTA DE 

ALUNOS OCUPANTES, o professor e RAMAO FIGUEIRA GUTIERREZ será 

exonerado do cargo de diretor geral e o professor DOUGLAS THOMAZ DE 

OLIVEIRA tomará posse no cargo para cumprir os 40 dias quando será realizada 

nova eleição. Convidamos à comunidade escolar para, durante essa semana, vir à 

ocupação, participar das assembleias e das discussões. Esse tempo até a abertura da 

escola as aulas se deve também ao fato da SEEDUC precisar de tempo hábil, sem 

aulas formais para, entre outras questões, preparar a transição da direção e organizar 

a escola para o seu funcionamento ainda que a categoria esteja em greve. Entre 

diversos pontos estão: merenda, limpeza e recursos humanos para acolher o grupo 

de alunos. Os ocupantes destacam que o prédio ainda continua sem condições 

estruturais para receber a comunidade escolar. As CONQUISTAS, resultado da luta 

de dois meses dos alunos ocupantes incluem: A Exoneração do diretor Ramão e a 

indicação por alunos do novo diretor DOUGLAS THOMAZ DE OLIVEIRA.  

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

Segundo professores e jovens trabalhadores-estudantes, a instituição passou a ser um 

espaço de lazer e acolhimento. As entrevistas realizadas apontam que houve um intenso 

processo de transformação. Mudaram as relações entre professores e jovens trabalhadores-

estudantes, a relação com o espaço da escola. Essas mudanças são relatadas pelo estudante L:  

 

Os estudantes que participaram da ocupação não matam mais aula. Pode verificar 

com a coordenação! Estamos aqui de aula vaga, mas ninguém quer ir para casa [...] 

Estou percebendo também que a gente tá mais ligado com a escola. A escola tá com 

um novo ar. Temos sofá, piano, totó e até um cachorro - batizamos de Bili. Depois 

da ocupação, a escola se tornou nossa casa. Abrimos o espaço para toda favela. Sei 

que ainda tem uma galera que não reconhece o que foi a ocupação, mas isso tá 

mudando aos poucos.  

 

No trabalho de campo presenciei algumas reuniões para deliberação de atividades do 

movimento de ocupação. Os jovens estudantes se dividiram em comissões para dar conta de 

diversas atividades na escola. Nas entrevistas, explicavam que a divisão de tarefas entre os 

integrantes da ocupação era importante para manter a horizontalidade do movimento. O 

jovem trabalhador-estudante G comenta que “foi importante à coletividade e aprender que a 

escola não é só pra estudar”. A estudante R de 17 anos nos conta que: 

 

Passar pela ocupação e voltar para a aula é meio que um peso. Eu acho que o pessoal 

da ocupação tem que ter uma postura bem diferente agora O meu comportamento 

teve que mudar bastante em algumas coisas. Agora é um novo momento na escola. 

A galera vê o pessoal da ocupação e pede pra gente resolver tudo.  

 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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Nas rodas de conversa pude observar uma questão que não foi sanada nos debates no 

período de ocupação. As questões sobre gênero e sexualidade eram um grande tabu, 

principalmente para os garotos. Refletindo sobre o assunto, podemos explicar essa repulsa por 

esse tipo de debate analisando o perfil dos entrevistados. Entre os estudantes entrevistados, 

cinco eram cristões evangélicos. A professora Lucíllia explica que os “meninos estavam mais 

interessados em debates sobre a questão do negro e a violência policial”.  Segundo a 

professora Camila, a participação dos eventos com essa temática era sempre esvaziada de 

alunos. O feminismo ainda é um tabu nas rodas de conversa entre os jovens trabalhadores-

estudantes. Algumas jovens trabalhadoras-estudantes se posicionam claramente com um 

discurso feminista, mas na maioria das vezes é sempre rechaçada pelos colegas. Presenciei na 

sala da ocupação alguns embates e opressões por parte garotos. Na ocupação ocorreram duas 

atividades que abordaram o tema. A última delas foi realizada pelo coletivo “Levante 

Popular”.  

O “Levante Popular” foi um dos poucos grupos políticos que conseguiu realizar 

atividades no interior da escola. Os estudantes não permitiam qualquer divulgação de partido 

político ou de entidade de movimento estudantil no interior da escola, com receio de que um 

grupo tomasse a frente do processo. O professor voluntário de fotografia Benjamin, discorre 

que muitos grupos políticos organizados ajudavam a ocupação, mas não conseguiam entrar e 

organizar. A estudante A relata que grupos políticos participaram da ocupação, principalmente 

na primeira semana, mas quiseram dar ordem para os jovens trabalhadores-estudantes da 

escola e acabaram sendo expulsos. Observamos algo bastante similar nas “Jornadas de Julho” 

de 2013, onde os jovens trabalhadores-estudantes negaram dialogo com os grupos políticos 

organizados tradicionalmente. Essa realidade é fruto de um descredito na política formal a 

partir da vulgarização da corrupção.  

A presença de grupos políticos organizados motivou a muitos jovens trabalhadores-

estudantes a buscarem compreender mais sobre a política. O jovem trabalhador-estudante F 

relata que: 

 

[...] não era muito politizado, não ligava para essas coisas, mas a partir da ocupação 

eu comecei a mudar. Varia entidades políticas começaram a se aproximar de nós 

quando ocupamos a escola. Grupos ligados a partidos políticos do governo. Percebi 

que tinha que me politizar pra não deixar “esses caras” se aproveitarem de nós. Eu 

tinha que me politizar para enfrentar eles.  Ai foi no decorrer do dia-a-dia mesmo 

que me politizei. 
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Na entrevista, o jovem trabalhador-estudante também relata que foi buscar ajuda para 

compreender mais sobre organização política em outras escolas ocupadas e em reuniões de 

grupos anarquistas. Em quatro das cinco escolas que realizamos trabalho de campo, jovens 

trabalhadores-estudantes relatavam que sempre buscavam formação politica em grupos 

anarquistas.  

 

Figura14- Cartaz de proibido material político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/ 

 

Tive a possibilidade de presenciar uma reunião de organização de atividades do pós-

ocupação. Os estudantes e professores organizaram um calendário com atividades já que 

muitos docentes ainda estavam em greve. O papel dos professores e funcionários que 

apoiaram o movimento foi de estrema importância. Puder observar no trabalho de campo que 

os professores foram centrais para a manutenção do movimento. No “Compositor” poucos 

professores aderiram à greve dos docentes que estavam em curso, e uma parcela menor ainda 

apoiava a ocupação, contudo, os poucos docentes que militaram com os jovens trabalhadores-

estudantes foram figuras indispensáveis para o diálogo com o governo estadual. 

Nos últimos dias de trabalho de campo, presenciei a organização da festa julina da 

escola. Como temática a festa iria abordar a vitória das Agentes Comunitárias de Saúde 

(ACS) na sua reivindicação junto a Brasília. Então, juntamente com as ACS’s, os jovens 

http://www.blogdobrunet.com.br/2016/05/08/escola-ocupada-rio/
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trabalhadores-estudantes começaram a organizar a festa que teria também a finalidade de 

aproximar a comunidade ao redor para o espaço escolar. 

 

Figura 15 - Arraiá da Vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://www.facebook.com/ocupacompositor/ 

 

3.4 O movimento de (des) ocupação. 

 

O conservadorismo radical que adentra a escola com o projeto de lei “Escola Sem 

Partido”, trabalhado no capitulo anterior, também ganhou espaço no cotidiano das ocupações. 

A materialização da guinada conservadora no “chão” da escola é expressa principalmente 

pelo movimento “desocupa”.  

Estudantes, professores, pais, responsáveis, funcionários e colaboradores que 

apoiavam o movimento assinaram cartas de repudio, fizeram atos e propagaram suas ideias 

nas mídias sociais contra as ocupações de escola. Em cada estado, município, bairro e escola, 

o movimento “desocupa” se manifestou de maneira distinta. No trabalho de campo, 

recolhemos panfletos, jornais, informações de mídias sociais e entrevistas que nos ajudaram a 

https://www.facebook.com/ocupacompositor/
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evidenciar algumas características importantes do movimento. Assim como o projeto de lei 

“Escola Sem Partido”, o movimento “desocupa” é embebido de uma moralidade carregada de 

contradições. Além disso, podemos encontrar pontos comuns entre os movimentos de 

desocupa das escolas visitadas e outras ocupações das quais tivemos contato a partir das 

fontes impressas e digitais.  

 

URGENTE CONVOCAÇÃO PARA RESPONSÁVEIS E ALUNOS DO IEPIC 

SOU UMA ALUNA E NÃO SOU A FAVOR DA OCUPAÇÃO. Estamos querendo 

saber o que está acontecendo, Pq não fomos convocados para nada e 30 alunos não 

podem resolver a vida de mais de 1000 alunos. Nós só temos 4 MESES de aula, e 

essa ocupação está nos prejudicando. Vamos fazer uma reunião e debater o assunto 

na escola, pois todos temos o direito de entrar na escola e vamos comunicar a 

direção, que queremos eles presente. Pois estão falando o monte de coisas, a direção 

terá que está presente, para exercer seu direito de defesa !!! Se não nos deixarem 

entrar na escola para reunião, iremos fazer na rua ,iremos convocar a imprensa e MP 

e o Conselho Tutelar. Já estamos nos organizando para uma reunião em um horário 

que todos possam comparecer, vamos divulgar no face, e nas comunidades. A 

direção sempre esteve lá, sempre foi parceira não sei Pq a direção foi impedida de 

entrar. Não concordamos com nada que foi dito no vídeo. Na minha sala tem ar 

condicionado com a relação a merenda, jantamos todos os dias. Não sei Pq 

colocaram que não tem água há 2 meses, estamos lá todos dias ,E não falta água nem 

alimentação !!! Compartilhar por favor!!! 

Disponível em: https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

O movimento de ocupação de escolas no Rio de Janeiro foi marcado por uma forte 

pressão por parte do Estado, estudantes e pais contrários à organização. O “desocupa”, 

movimento de pais e alunos contrários à ocupação, que pedia a desocupação dos estudantes 

para que as instituições voltassem a funcionar corretamente, ganhou força em algumas regiões 

do Estado. Nesse contexto de extrema violência, o movimento “desocupa” ganhou força em 

algumas regiões do Estado sendo apoiado por milícias locais, tráfico de drogas, líderes 

políticos e religiosos. Segundo a União Brasileira dos Estudantes (UBES, 2016), o 

“desocupa” agiu de forma violenta contra os estudantes que participavam da ocupação. Os 

jovens trabalhadores-estudantes do Colégio Estadual David Capistrano relatam a 

agressividade do movimento de “desocupa”. Segundo o jovem trabalhador-estudante S
50

 de 

17 anos: 

 

O movimento de desocupa foi muito violento com os estudantes. No dia da 

desocupação da escola pais, funcionários e estudantes apoiadores do movimento 

usaram da violência com a gente. Tem até um candidato a vereador de Niterói que 

deu um tapa na cara da minha amiga. Foi um absurdo! Olha que o candidato ainda 

por cima é pastor da Igreja evangélica. Mesmo depois da desocupação a gente vem 

sofrendo com represália desse pessoal violento. Foi uma experiência bem ruim. 

                                                             
50

 O estudante S nos relatou que era difícil militar na ocupação por causa do seu trabalho no lava-jato, mas não 

desistia de participar do movimento.  

https://www.facebook.com/ocupaiepic/
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Primeiramente, podemos destacar o discurso da moralidade baseada em princípios 

religiosos e políticos que esteve presente em todas as experiências das quais tivemos contato. 

Palavras como “esquerdista” e apartidário ganham força nas escolas, além de palavras de 

ordem como “Ocupar é crime, e eles estão tirando o direito dos outros de estudar” ou “escola 

entregue à doutrinação esquerdopata!”. Em uma das entrevistas na Escola Estadual David 

Capistrano, a jovem trabalhadora-estudante D de 17 anos relata a relação da ocupação com o 

movimento desocupa.  

 
Foi um momento muito tenso! O pastor e líder comunitário aqui da região tomou a 

frente do movimento desocupa. Ele falava para todas as mães que a ocupação só 

servia para os alunos usarem drogas e fazer “semvergonhice”. É mole?! Depois 

disso nossa vida aqui na ocupação foi um caos. Os funcionários e professores que 

não apoiavam a ocupação começaram a tratar a gente muito mal. Descobrimos que o 

desocupa tinha feito um grupo no Whatsapp para organizar uma invasão na 

ocupação. A ocupação não resistiu por isso.  

 

Figura 16- Ataque do movimento desocupa na C.E David Capistrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - https://midiaindependente.org/sites/default/files/2016-05-09-OcupaCapistrano2.jpg 

https://midiaindependente.org/sites/default/files/2016-05-09-OcupaCapistrano2.jpg
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Em segundo lugar, podemos destacar a truculência por parte do movimento desocupa 

e dos seus apoiadores nas diversas tentativas de expulsar os grupos ocupantes. Na entrevista 

com a professora colaboradora Débora 25 anos, da E.E. Paulo Assis Ribeiro, a mesma afirma 

da participação do tráfico de drogas local na desocupação da escola. Já na E.E. Compositor 

Luiz Carlos da Vila foi a Policia Militar que compactuou para desarticular a ocupação. Nosso 

trabalho de campo revelou que a polícia agia de forma truculenta, e assediava os jovens 

trabalhadores-estudantes, causando um clima de insegurança e medo. O jovem trabalhador-

estudante B comenta que: 

 

Somos moradores de favela, pretos e pobres. Isso já é motivo pra caramba para os 

homens (gíria para policia) esculacharem a gente na favela. Mas para piorar a 

parada, a gente foi querer bancar esse movimento de ocupação. A PM tá todo dia 

rondando a porta da escola e muitas vezes entram sem pedir a ninguém. Eles têm a 

visão que a gente não pode e nem deve reclamar de nada. É sofrer e apanhar calado.  

 

Sobre o assunto, concordamos com Harvey de que o “sistema não está só quebrado e 

exposto, mas também é incapaz de qualquer outra resposta que não a repressão” (HARVEY, 

2012, p. 64).  

Houve casos de denúncias por parte de estudantes a professores que participaram da 

ocupação. Na Escola Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, no Rio de Janeiro, uma 

professora foi acusada de cooptar os estudantes e distribuir adesivos ligados a organizações de 

esquerda. O vídeo da denúncia, que partiu de um estudante contrário ao processo de 

ocupação, pode ser visualizado no site oficial do projeto “Escola Sem Partido”. 

No trabalho de campo, conseguimos entrevistas duas jovens trabalhadores-estudantes 

contrarias ao movimento de ocupação. Ao relatar a presença da Polícia no interior da escola, a 

jovem trabalhadora-estudante T
51

 de 16 anos, estudante do C.E David Capistrano discorre 

que:  

 

Não consigo ver algo de ruim a presença da PM dentro da escola. Não acredito que 

exista de fato lugar de PM. Com certeza retirar o armamento da PM na escola mas 

não a ausência dos mesmos, não existe problema nisso. Tiveram vários Pm’s na 

escola, que inclusive já me reconheceram e me livraram de assalto! Segurança é 

dentro e fora da escola. Gostaria de saber por qual motivo a ocupação não quer 

policiais nas escolas. Acho que deve ser pra continuar fumando maconha na sala de 

aula.  

 

                                                             
51

 A estudante T fazia parte do movimento desocupa do David Capistrano. Segundo a estudante, um dos motivos 

para não apoiar o movimento de ocupação era por causa da bagunça e do descaso com os estudantes que queriam 

estudar para o ENEM. 
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A fala da jovem trabalhadora-estudante exprime a busca por um inimigo da “moral e 

dos bons costumes”, que no período da Guerra Fria serviu para legitimar a instauração de 

ditaduras, hoje dá suporte para o desenvolvimento capitalista, ao mesmo tempo em que serve 

para naturalizar as relações de superexploração.   

Sobre o assunto, a estudante V
52

 de 16 anos do C.E. David Capistrano discorre que: 

 

Eles (estudantes da ocupação) estão certos em reivindicarem isso, mais não pararam 

pra pensar que estão prejudicando outras pessoas com essa ocupação. E os outros 

estudantes que estão sem aula ainda mais os do terceiro ano? Passam o ano inteiro 

torcendo para os professores faltarem, para ter feriado na quinta e enforcar na sexta, 

matam aula, não respeitam os professores, poucas vezes tem boas notas. Agora usam 

um argumento que, na minha opinião, não é válido por modinha. Se estivessem 

realmente preocupados com a educação estariam dentro da sala de aula estudando, 

por que o David Capistrano possui excelentes professores. A ocupação está 

prejudicando quem quer estudar de verdade. 

 

O assenso conservador também esteve presente em grupos organizados na internet 

como o MAB (movimento Avante Brasil) e o MBL (Movimento Brasil Livre) que 

participaram diretamente da desocupação em algumas regiões. Para um dos apoiadores do 

movimento no Paraná, as ocupações:  

 

[...] não levou a nada a não a perda de tempo e de aulas pelos alunos envolvidos, 

pois nada foi conseguido por eles a não ser antipatia de grande parte da população 

em especial aos pais e responsáveis de crianças que ficaram fora das salas de aula, 

além da eleição do Prefeito Rafael Greca aliado do Governador Beto Richa. Quando 

o povo de Curitiba viu que o menino que comandava a ocupação fazia parte do 

séquito do outro candidato, preferiu votar no candidato do Governador, o mesmo 

governador do massacre de 29 de abril. Pois bem esta passando da hora destas 

crianças voltarem a fazer o que verdadeiramente lhes é de dever, assistir as aulas, 

correr atrás do tempo perdido e deixarem que os professores cuidem das suas 

próprias vidas. Afinal é profundamente injusto que duas dezenas de crianças 

atrapalhem a vida de outras centenas e seus familiares. Mas nada está 

completamente perdido, seria interessante que essas crianças organizadas 

procurassem saber exatamente quem vende drogas na frente do colégio e em nome 

deste novo momento de empoderamento discente denunciem estes marginais a 

direção do Colégio e seus professores e estes façam chegar as denuncias a Policia 

Civil e Militar. Ai com toda a certeza esses meninos e meninas politizados fariam 

um grande favor a seus colegas e seus familiares. A hora de mostrar forças e 

interesse pelos colegas é agora! (ANTUNES, 2016).  

 

Diante desse quadro, podemos constatar que estava em disputa uma concepção de 

escola onde possivelmente não haveria espaço para a pluralidade. Mesmo com todos os 

problemas, a educação pública, laica e plural apresenta para os estudantes novos olhares sobre 

o mundo a sua volta. Acreditamos que a escola e outros espaços de educação podem e devem 

                                                             
52

 A estudante relatou na entrevista que não era contra lutar por uma educação de qualidade, mas a ocupação do 

David Capistrano não estava levando os alunos a sério. A estudante mencionou que vem de uma família de 

militares (seu pai é sargento da PM-RJ) e seu sonho é seguir carreira na área.  
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falar sobre política, sexualidade, gênero ideologias das mais variadas, isso precisa ser visto 

como algo positivo. É preciso que isso seja feito apresentando diversas opiniões e educando 

os alunos para que possam fazer uma leitura crítica de todas as ideias que lhe são 

apresentadas. 
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CONCLUSÃO: A LUTA CONTINUA?! 

 

No presente estudo, o Método da Economia Política (MARX, 2008) foi fundamental 

para busca de aprender os múltiplos movimentos do real, compreender a dimensão da 

ocupação de escolas como um todo caótico. Foi necessário fazer uma representação do todo, e 

“partir do concreto representado [...] a abstrações cada vezes mais tênues, até alcançar as 

determinações mais simples” (MARX, 2008, p. 260). Assim, entendemos que o movimento 

de ocupação de escolas não se configurou como um acontecimento isolado, e sim síntese de 

múltiplas determinações. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida da intuição e da representação. À vista 

disso, podemos apreender que o processo de ocupação de escolas é fruto de seu tempo e de 

suas próprias relações inseridas num determinado contexto social, econômico, tecnológico e 

cultural.  

Essa compreensão é essencial para não cairmos na pseudoconcreticidade. Como 

abordamos no primeiro capítulo, a pseudoconcereticidade, ou seja, o mundo dos fenômenos 

externos, onde vigora um “claro-escuro de verdade e engano” (KOSIK, 1976, p.15), toma as 

coisas no seu isolamento, adota a essência pelo fenômeno, a mediação pelo imediatismo. Em 

busca da totalidade, o pensamento dialético tem a tarefa de destruir a pseudoconcereticidade. 

Para Kosik (1976 p.20-21).  

 

A destruição da pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem de efetuar – 

não nega a existência ou a objetividade daqueles fenômenos, mas destrói sua 

pretensa independência, demonstrando seu caráter mediato, e apresentando, contra 

sua pretensa independência, prova do seu caráter derivado. 

 

Para não cair na pseudoconcreticidade, é fundamental propor de antemão a 

decomposição do todo na ação e no conhecimento filosófico, decorrendo, neste sentido, uma 

separação do que seja essencial e secundário no fenômeno, desvelar as mediações e 

contradições internas que compõe o objeto de estudo.  

Com a fundamentação no materialismo histórico dialético, entendemos que nosso 

objeto de estudo, no caso as ocupações de escolas, não poderia ser analisado como um objeto 

fixo. Para chegar à compreensão da “coisa em si” (KOSIK, 1976, p.13), partimos do 

entendimento de que tudo está em constante movimento e transformação. Assim, essa visão é 

sustentada a partir da historicidade do objeto, ponderando as mudanças e transformações que 

o mesmo passou, ou seja, na concepção do materialismo histórico dialético nada é 

fixo/permanente, tudo está em constante mudança. O exercício de refletir sobre o movimento 
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de ocupações de escolas a luz da dialética marxista nos ajudou a compreender que o fim de 

um processo é sempre o início de outros, e vice versa.  

Diante disso, nosso objetivo principal foi o de analisar as dimensões educativas do 

movimento de ocupação de escolas, considerando a construção da vontade coletiva no 

processo de formação dos jovens trabalhadores-estudantes. A proposta do presente trabalho 

foi a de buscar no interior das ocupações a formação de um “germe” da vontade coletiva. Para 

alcançá-lo, refletiu-se sobre as formas de participação desses estudantes no movimento de 

ocupação de escolas, e, em especial, sua organização, formas de trabalho e construção da 

coletividade. 

Para atingir o objetivo principal da pesquisa, primeiramente buscamos compreender o 

contexto político, econômico e educacional em que se deram os processos de ocupação de 

escolas. Foi essencial a necessidade de uma densa revisão bibliográfica sobre a conjuntura 

nacional e internacional do atual momento político. Esse percurso nos ajudou a compreender 

que as ocupações de escolas não são acontecimentos isolados que nascem sem conexão com a 

realidade historicamente construída. No segundo momento, buscamos identificar as 

reivindicações, formas de protesto e de organização dos estudantes, considerando a amplitude 

da ocupação de escolas em nível nacional e sua repercussão nas mídias sociais e imprensa 

“alternativa”. 

À vista disso, foram analisadas fontes primárias e secundárias coletadas no trabalho de 

campo. Como citado anteriormente, nossas fontes secundárias são compostas pelas revistas 

“Carta Capital” e “Caros Amigos”, pelos jornais “A Nova Democracia”, “Brasil de Fato” e 

“GGN” e nos sites e mídias sociais (Facebook) das escolas e organizações de ocupação. 

Nossas fontes foram reunidas ao longo do processo de ocupações. O critério fundamental para 

escolher estas fontes foi de abordar jornalisticamente os fatos das ocupações por uma 

perspectiva crítica diferente do explorado pelas grandes mídias. Utilizamos matérias dos 

editoriais e dos colunistas autores das revistas e jornais para analisar as reivindicações e 

formas de protesto dos estudantes veiculadas nos jornais, revistas e redes sociais. Nomeamos 

essas fontes como “alternativas”, pois entendemos que esses meios de comunicação, mesmo 

plurais e muitas vezes contraditórios, contribuíam para um movimento contra hegemônico em 

relação a grande mídia burguesa, ao mesmo tempo em que poderiam impulsionar as 

dimensões educativas e a formação da vontade coletiva no movimento.  

Não foi nosso propósito analisar a linha editorial dos jornais. As matérias foram 

escolhidas porque nelas continham notícias sobre ocupações de escolas. No processo de 
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análise das fontes, podemos observar que os meios de comunicação “alternativos” veiculavam 

as fragilidades de movimento de ocupação, mas, não se colocam contra a importância do 

movimento. Aqui, é fundamental destacar que mesmo em uma sociedade onde a grande mídia 

burguesa domina quase todos os canais de comunicação, os meios de comunicação contra 

hegemônicos ainda se fazem presentes e representam os interesses da classe trabalhadora. 

Deste modo, optou-se por abordar, no primeiro capítulo, uma rápida exposição sobre o 

que entendemos por jovens trabalhadores-estudantes. Sabemos que é limitado o tempo de 

formação pesquisadores/mestres, por isso não foi possível aprofundar em debates categóricos 

para avançar na discussão sobre os jovens/juventudes, no entanto, sabemos que é vasta a 

literatura sobre o ensino de Jovens e Adultos
53

. Para uma melhor compreensão das 

particularidades e singularidades dos jovens trabalhadores-estudantes, é importante debater as 

diferentes concepções de juventude/juventudes construídas historicamente em diversos 

campos do conhecimento cientifico. As questões etárias, étnicas e de gênero que infelizmente 

não conseguimos desenvolver por falta de tempo, carregam uma gama de questões 

fundamentais para a composição da classe (THOMPSON, 1981). Então, é necessário entender 

os jovens trabalhadores-estudantes como “unidade do diverso” (MARX, 2008, p.260). Esse 

debate, de suma importância para o materialismo histórico dialético, ficará para as próximas 

pesquisas.   

Em vista disso, optamos por refletir sobre a condição dos estudantes a partir da 

centralidade do trabalho, buscando entender como o trabalho, mesmo na sua forma mais 

primitiva ou explorada é educativo na vida dos seres humanos (GRAMSCI, 2004).  Com base 

nas concepções de Marx (1999; 2008; 2013), nos fundamentamos nas reflexões teóricas de 

autores do campo do materialismo histórico dialético tais como Frigotto (2001), Saviani 

(2007), Silva (2015) e Souza (2015), ressaltamos a dimensão ontológica do trabalho e sua 

visceral relação com a educação. Esse percurso foi importante para compreendermos como o 

trabalho na sua essência é educativo e, dependendo das condições históricas, pode se 

constituir uma educação de caráter emancipatório. Esse trajeto passa incontestavelmente pela 

abdicação da lógica individualista do capitalismo.  

                                                             
53

 Para saber mais ver: RUMMERT, Sonia Maria. Educação de jovens e adultos trabalhadores no Brasil atual: do 
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em: 20 dez. 2017. VENTURA, Jaqueline P. Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores no Brasil: revendo 

alguns marcos históricos. EJA trabalhadores, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: 

<http://www.uff.br/ejatrabalhadores/artigo-01.htm>, acessado em: 20 dez. 2017. 
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 Ainda no capítulo um, buscamos apreender a formação da vontade coletiva a partir da 

obra de Antonio Gramsci (1999; 2000; 2001). Indicamos que, segundo o autor, a vontade 

coletiva derivaria da irrupção simultânea dos diversos componentes da sociedade na vida 

política. Um processo mediante o qual e no qual as sociedades respirariam indo além do jogo 

político restrito, institucionalizado. Por último, destacamos o papel do manual "Como Ocupar 

um Colégio” em articulação com as obras de Gramsci (1999), Makarenko (2002), Pistrak 

(2009) e Shulgin (2013).  

O debate teórico do capítulo em articulação com o trabalho de campo nos ajudou a 

compreender o trabalho nas ocupações de escolas como “trabalho socialmente necessário” 

(SHULGIN, 2013) contra a lógica neoliberal.  Segundo Marx (2009) a essência humana é o 

trabalho. O trabalho tem uma dimensão ontológica, já que homens e mulheres só se fazem 

humanos na medida em que realizam conscientemente suas atividades vitais. Por isso, essa 

essência humana não é algo dado ou natural, que existe antes dos seres humanos, ela é 

construída por ele. Desse modo, o trabalho torna-se pilar central, no qual crescera todo 

trabalho educativo-formativo da escola, como um todo único inseparável, a fim de formar 

uma nova sociedade no qual os seres humanos possam exercer todas as suas potencialidades. 

Em contrapartida, o neoliberalismo impõe uma série de retrocessos políticos e sociais 

para a classe trabalhadora, além de individualizar cada vez mais as nossas vontades. Por isso, 

repita-se, é de extrema relevância um movimento que preze pela coletividade e busque 

alternativas concretas para mudanças reais na sociedade. A coletividade das experiências da 

ocupação, seja na forma de auto-organização ou no autogoverno, ajuda a transforma as 

vontades individuais em vontades coletivas. Podemos inferir que a vontade coletiva ganha 

força a partir de estratégias de organização, dentre elas o manual “Como Ocupar um 

Colégio”. A premissa inicial do documento é pautada em uma “educação emancipação”. As 

alternativas para uma nova sociedade de “homens e mulheres” de novo tipo (GRAMSCI, 

2001) ainda estão em construção. 

Após refletir sobre as colocações dos autores e articulando-as com o manual "Como 

Ocupar um Colégio”, podemos perceber que o trabalho no interior das ocupações - o de 

limpar, cozinhar, organizar atividades, divulgarem nas mídias sociais ou produzir cartazes - 

foi extremamente importante para a prática e sentimento da coletividade o que nos reafirma o 

princípio educativo do trabalho. Assim, podemos formular que nas ocupações a dimensão 

educativa do trabalho interno foi mediação para a formação da coletividade entre os jovens 

trabalhadores-estudantes e do “fazer-se” (THOMPSON, 1987) desses jovens como classe 
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trabalhadora. Embora tenhamos nos debruçado pouco sobre a categoria experiência de classe 

em Thompson, podemos inferir que a experiência de ocupação pode ser concebida como 

experiência de classe, ou como diria Gramsci, constituir como “uma escola maravilhosa de 

experiência política e administrativa” (GRAMSCI; BORDIGA, 1981: 35-36, apud, TIRIBA, 

2011, p. 248). 

No segundo capítulo, nos debruçamos sobre os meios de comunicação “alternativos” 

como ferramentas de amplificação das diversas vozes do movimento de ocupação de escolas, 

com o objetivo de identificar o contexto político, econômico e educacional em que se deram 

os processos de ocupação de escolas.  Portanto, mais uma vez nos referimos à conceituação de 

Raymond Williams (2011) no que entendemos como “alternativo”. Posteriormente, 

destacamos a importância da categoria hegemônica na disputa pelas “verdades”. Por último, 

buscamos nos jornais e revistas compreender o contexto histórico e as reivindicações e formas 

de protestos dos estudantes.  

Os meios de comunicação “alternativos” que analisamos no presente trabalho, fazem 

um esforço para dar voz às lutas da classe trabalhadora conectando os olhares aos fatos, 

disputando, ainda que com certas dificuldades, a opinião pública com os grandes meios de 

comunicação. Afirmamos a importância dos meios de comunicação alternativos e a 

necessidade de intensificar a disputa pela hegemonia, por parte dos setores da classe 

trabalhadora, no campo da comunicação. Nesse sentido, entendemos que a pouca visibilidade 

e a criminalização das ocupações de escolas pela grande mídia é uma posição política clara. 

Segundo Giannotti (2014), temos que ser cautelosos para não cair no mito da neutralidade da 

mídia. A mídia tem uma posição clara sobre qual classe defende. Como citado no segundo 

capítulo, concordamos com Giannotti que “a mídia do império determina o que o Império 

quer!” (GIANNOTTI, 2014, p.35), ou seja, a mídia burguesa defende os interesses do Estado 

ou de parcelas de sua elite. 

As noticiais de maior circulação nos jornais e revistas “alternativas” vinculadas às 

ocupações foram sobre o Programa Escola Sem Partido, A Contrarreforma do Ensino Médio e 

por último, o novo Regime Fiscal.  

Como vimos no segundo capítulo, o assenso conservador protagonizado 

principalmente pelo Programa Escola Sem Partido foi amplamente debatido no interior das 

ocupações. A partir das leituras dos jornais e revistas, entendemos que o avanço da extrema 

direita brasileira é manifestação da atual conjuntura de crise. Os partidários da ideia se 
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utilizam de um discurso moralista e “civilizador” para velar problemas agudos que a educação 

brasileira vem passando, além de apoiar o avanço do setor privado na educação pública. O 

discurso de neutralidade da escola é contraditório. A direita conservadora imputa seus valores 

e crenças, minando o debate crítico em sala de aula, ou seja, a escola construída a partir 

desses preceitos é a escola do partido único da direita conservadora. Em nossa concepção, 

esse discurso de neutralidade serve para escamotear como citado acima, a introdução do setor 

privado na educação pública, além disso, tenta podar toda organização dos estudantes e 

professores no que diz respeito às lutas sociais.  

Além do Programa Escola Sem Partido escamoteando um ataque severo à educação 

pública brasileira, os jornais e revistas também apontam a Contrarreforma do Ensino Médio e 

o Novo Regime como avanços das políticas neoliberais. São ataques que retiram 

gradativamente os direitos da classe trabalhadora. Em curto prazo, os mais afetados com essas 

medidas serão os jovens trabalhadores-estudantes.  

A ideia de que a Contrarreforma do Ensino Médio facilitaria a vida dos estudantes foi 

massivamente propagada nos meios de comunicação da burguesia. Essa medida veio 

carregada com um forte apelo para a inserção dos estudantes no mercado de trabalho. 

Entretanto, a proposta foi aprovada no primeiro semestre de 2017 sem maiores problemas. 

Como questionou o professor Gaudêncio Frigotto no momento do exame de qualificação 

deste trabalho, por que os jovens trabalhadores-estudantes que participaram das ocupações se 

calaram diante do desmantelamento de seus direitos? 

Sabemos que o tempo socialmente necessário para a produção da dissertação é curto, 

mas atrevo-me a tecer comentários sobre o refluxo das lutas dos jovens trabalhadores-

estudantes. Primeiramente, é necessário destacar a truculência do Estado em oprimir o 

movimento de ocupação por todo o Brasil. No caso do Rio de Janeiro, o Estado agiu a partir 

de dois braços: a SEDUC-RJ e a Polícia Militar. Vários relatos nas mídias sociais 

denunciavam a ação coerciva da SEDUC-RJ, ameaçando professores e estudantes da rede 

estadual. Além dos relatos das mídias sociais, conseguimos entrevistar jovens trabalhadores-

estudantes relatando situações de opressão por parte da direção da escola a mando da 

SEDUC-RJ. Outro aparato de repressão do Estado que esteve presente foi a Polícia Militar, 

quer atuava principalmente em escolas localizadas em regiões mais carentes e com pouca 

visibilidade da mídia. No “Compositor”, foi-nos relatado que a PM-RJ estava presente em 

quase todas as escolas ocupadas da região.  
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Outro elemento que levou o refluxo da luta foi o impacto do panorama político 

brasileiro na vida desses estudantes. Enfrentamos uma grave crise política no país, além dos 

casos de corrupção. Como sinalizamos na introdução dessa dissertação, o sentimento de 

descrença na política tradicional e a negação dos partidos políticos também estavam presentes 

nas ocupações de escolas. Como mencionado no terceiro capítulo, os estudantes de algumas 

ocupações impediram ou expulsaram partidos políticos organizados, assim como ocorreu nas 

jornadas de junho de 2013.   

Outro ponto importante para a aceitação das reformas é a massiva propaganda e oferta 

de um possível emprego. Alguns estudantes relataram que trabalhavam em serviços de meio 

expediente (uns trabalhavam oito horas com carteira assinada). Os trabalhos relatados na 

maioria das vezes eram mal remunerados e em péssimas condições.  

Entendemos que esse panorama político, econômico e cultural desarticulou o 

movimento de ocupação de escolas gerando um refluxo no movimento de lutas dos estudantes 

secundaristas. De um lado, a opressão do Estado assombrou muitos estudantes que receosos 

com a retaliação passaram a não participar do movimento. Por outro, descrença na política 

tradicional e nos partidos políticos aliado com a falta de emprego (ou as condições precárias 

dele) retardaram o movimento de ocupação, silenciando os estudantes. Evidentemente todas 

as questões levantadas devem ser trabalhadas com maior cuidado em futuras pesquisas que 

precisamos desenvolver. Agradeço ao professor Gaudêncio Frigotto pela instigante pergunta.  

No terceiro capítulo, analisamos as entrevistas e as mídias sociais das escolas 

ocupadas. Buscamos em Thompson (1981) o conceito de experiência para analisar o processo 

de ocupação.  

O trabalho de campo evidenciou que as mídias sociais foram extremamente relevantes 

para o movimento de ocupação de escolas na sua organização interna (dentro da escola) e 

externa (diálogo com a sociedade). Foram responsáveis por estreitar os laços entre os jovens 

trabalhadores-estudantes.  São um potente meio de comunicação, divulgação de informação e 

é um espaço de relativa autonomia. Observamos que a partir delas, reforçou-se a noção de 

horizontalidade do movimento, onde todos poderiam participar, ter voz e opinar.  Entretanto, 

o trabalho de campo também evidenciou que as mídias sociais foi um dos problemas da 

ocupação. Mesmo tornando-se um espaço profícuo para a organização coletiva, as mídias 

sociais também potencializam práticas individualistas. Com a expansão da estratégia de ação 
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pelas mídias sociais um maior número de estudantes foi alcançado pela mobilização, porém 

entendemos que o envolvimento tornou-se menos presencial.  

Essa potencialização do individualismo nas mídias sociais corrobora para reforçar as 

vontades individuais, ao inverso da vontade coletiva. Não podemos deixar de destacar que no 

capitalismo, a formação de vontades individuais faz parte da manutenção da hegemonia 

burguesa. 

É inegável que as ocupações de escolas deixaram sua marca no movimento estudantil 

brasileiro. As escolas, estudantes, professores e pais que passaram pelo processo saíram 

transformados. Na desocupação, cada um vivenciou determinado processo particular.  

No caso do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC), o processo de 

desocupação foi bastante complexo. O trabalho de campo revelou conflitos entre a direção e 

os estudantes. Muitos deles sofreram retaliações no pós-ocupação. Segundo relatos, a 

opressão foi tão intensa que alguns estudantes pediram transferência da unidade e outros se 

negaram a participar das entrevistas com medo de possíveis consequências na escola. 

Entretanto, os estudantes do IEPIC conseguiram vitórias concretas no decorrer do processo. 

No pós-ocupação, os estudantes da ocupação conseguiram formar uma direção compartilhada 

com a administração da escola. Os estudantes passaram a gerir o espaço, abrindo aos sábados 

para cursos de formação e pré-vestibulares comunitários. Em uma de nossas visitas ao campo, 

o jovem trabalhador-estudante H afirma “olha essa chave aqui. Se ligou? Agora a escola é 

nossa!”.  

 Assim como o IEPIC, o C.E. Paulo Assis Ribeiro (CEPAR) passou por um processo 

semelhante. O movimento de desocupação da escola foi bastante truculento, principalmente 

do aparato repressivo do Estado. Os estudantes relataram que até o tráfico de drogas da 

localidade participou de ataques à ocupação. Isso fez com que o movimento perdesse força 

gradativamente. Alguns estudantes assustados com a truculência deixaram a ocupação. 

Contudo, conseguiram pôr em prática várias reivindicações das pautas iniciais. A mais 

importante foi a mudança de direção. A nova direção, escolhida pelos estudantes participou 

ativamente da ocupação.  

A realidade do C.E. David Capistrano foi um pouco diferente das experiências acima. 

A escola passou por um processo de desocupação conturbado e violento. Relatos mostraram 

que pais, associação de moradores e líderes da igreja evangélica participaram do movimento 

desocupa na escola. Uma estudante relatou que sua colega de ocupação foi agredida por um 



136 

 

integrante do movimento de desocupação, que na época era candidato a vereador pelo 

município de Niterói. Alguns estudantes contaram que participar da ocupação foi a pior coisa 

que eles poderiam ter feito em sua vida escolar. Segundo esses estudantes, o trabalho coletivo 

não funciona, além disso, a ocupação trouxe uma série de retaliações que eles enfrentavam 

mesmo com o fim da ocupação. Entretanto, outros afirmam que mesmo com a truculência a 

experiência valeu a pena e mudou significativamente suas vidas.  

Por último, como vimos no capítulo três a E. E. Compositor Luiz Carlos da Vila 

passou por um processo de desocupação harmoniosa se comparar com os outros casos acima. 

Durante a ocupação, a escola passou por ataques, inclusive que depredaram sua estrutura. Era 

constante a presença da Polícia Militar ao redor da escola. Porém, o processo de desocupação 

foi realizado pelos próprios estudantes, sem maior resistência, a pedido da SEDUC-RJ. No 

pós-ocupação, os jovens trabalhadores-estudantes do “Compositor” continuaram com o nome 

de ocupação com intuito de formar um grêmio estudantil, mas no decorrer do tempo 

aparentemente não houve êxito. Como mencionado no terceiro capítulo, no “Compositor” 

também foi realizado eleições para a direção. O grande problema da escola no pós-ocupação 

foi o seu funcionamento. A instituição quase foi fechada pela SEDEC por muitas vezes. 

Segundo relato dos estudantes, essa condição foi consequência dos ataques que a escola 

sofreu que desmantelaram sua estrutura de funcionamento. 

Diante desse quadro, podemos constatar que cada escola passou por uma realidade 

distinta no processo de desocupação. As condições materiais e de organização dos estudantes 

que cada escola encontrou depois da ocupação, foi decisivo para a sua nova realidade. 

Devemos compreender o movimento de desocupação das escolas como parte integrante do 

momento político brasileiro. Como relatado acima, em muitas escolas o “desocupa” foi 

extremamente violento. O que estava em disputa era a concepção de escola, onde 

possivelmente não haveria espaço para a pluralidade. Mesmo com todos os problemas, a 

educação pública, laica e plural apresenta para os estudantes novos olhares sobre o mundo a 

sua volta. Acreditamos que a escola e outros espaços de educação podem e devem falar sobre 

política, sexualidade, gênero ideologias das mais variadas, isso precisa ser visto como algo 

positivo.  

Buscando compreender por que algumas experiências de ocupações de escolas 

duraram um tempo relativamente curto em comparação a outras, levantamos como 

possibilidade o fato da negação dos partidos políticos e movimentos organizados, como citado 

anteriormente. Entendemos que a não articulação das ocupações com as entidades 
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organizadas enfraqueceu o movimento. Tivemos relatos que alguns estudantes adquiriam 

formação política fora das ocupações e que muitos grupos políticos organizados ajudavam a 

manter viva, de alguma forma, as ocupações. Em algumas escolas, o pouco diálogo com os 

movimentos sociais enfraqueceu a luta dos estudantes. Esse ponto nos faz refletir sobre a 

questão da disputa das correntes políticas no interior das ocupações. O trabalho de campo 

apontou que alguns estudantes participavam de partidos políticos e movimentos sociais e em 

certas vezes disputavam politicamente no interior das ocupações.  Essa divergência é fruto da 

disputa política entre o fragmentado movimento estudantil brasileiro.  Entretanto, pela falta de 

tempo essa questão ficará para uma nova pesquisa.  

Ao sustentar o pressuposto inicial de que as experiências vividas pelos estudantes nos 

processos de ocupação de escola se constituem como experiências (THOMPSON, 1981) da 

classe trabalhadora tendo à frente os jovens trabalhadores-estudantes, e que a atual conjuntura 

de lutas é fruto de experiências herdadas do movimento estudantil entre outras lutas. Nessa 

dinâmica entre passado e presente torna-se necessário reafirmamos a colocação de Gramsci, 

de que os seres humanos devem ser percebidos como um “bloco histórico” de elementos 

sociais e materiais que se relacionam dialeticamente, não somente uma “síntese das relações 

existentes, mas também a história dessas relações, isto é, o resumo de todo o passado” 

(GRAMSCI, 1999, p.414, apud RUMMERT, 2007, p.15).  

Na pesquisa de campo, deparamo-nos com falas que evidenciam que, no movimento 

de ocupação de escolas, houve um projeto maior do que apenas administrar a instituição. 

Entretanto, algumas falas discordantes afirmam que nas ocupações não existiu um projeto de 

sociedade. Essa realidade pode ser entendida como consequência da crise política da qual 

citamos anteriormente. 

 Mesmo com as contradições nas falas, acreditamos que no movimento de ocupação de 

escolas estava se criando um “germe da vontade coletiva”. Como abordamos anteriormente, a 

vontade coletiva, no sentido gramsciano, expressa em si as necessidades objetivas de 

desenvolvimento do gênero humano colocadas por um tempo histórico específico. Está 

incutido nessa vontade, tanto o momento subjetivo, do sujeito, individual e coletivo, que 

conscientemente e ativamente intervém na realidade, quanto o momento objetivo, que 

considera a necessidade histórica enquanto tal, o movimento objetivo da história, e o 

desenvolvimento humano em processo. A conformação de uma vontade coletiva direciona a 

sociedade para uma mudança profunda na forma de pensar. Não se trata apenas de uma 

renovação política, econômica e social, mas também de uma revolução cultural, do 



138 

 

desenvolvimento de uma nova cultura, de uma nova forma de ver o mundo, ou seja, a criação 

de uma nova hegemonia.  

Entendemos que na conjuntura atual onde o neoliberalismo avança com uma série de 

retrocessos políticos e sociais para a classe trabalhadora, além de individualizar cada vez mais 

as nossas vontades. É de extrema relevância um movimento que preze pela coletividade e 

busque alternativas concretas para mudanças reais na sociedade. Entendemos que a 

coletividade das experiências da ocupação, seja na forma de auto-organização ou no 

autogoverno, ajuda a transforma as vontades individuais em vontades coletivas. Seria precoce 

falar em uma vontade coletiva, por isso optamos em utilizar germes da vontade coletiva, pois 

entendemos que o movimento, mesmo em suas contradições, tende a unificar as vontades 

individuais do seu interior a partir da coletividade.  

Como abordado, o governo de Michel Temer propôs reformas que foram amplamente 

combatidas nas ocupações. Entretanto, foram gradativamente aprovadas. E, como já reiterado, 

essas reformas retrocedem anos de lutas da classe trabalhadora brasileira. A conjuntura 

histórica onde se deu o movimento de ocupação de escolas foi marcada e, ao mesmo tempo é 

parte integrante do contexto do golpe político protagonizado pelo Impeachment da presidente 

Dilma Rousseff.  

Vale ressaltar que não é apenas o Brasil quem vem sofrendo com retrocessos dos 

direitos da classe trabalhadora a partir das políticas neoliberais. Basta observar as lutas nos 

países latino-americanos, especialmente as protagonizadas pelo movimento estudantil para 

constatar que as políticas do neoliberalismo avança com fúria sobre o todo o continente.   

 Ressaltamos em alguns pontos da introdução que a América Latina tem um passado 

de lutas e de conquistas por parte da classe trabalhadora. As ocupações de escolas fortalecem 

ainda mais o comprometimento do nosso continente nas lutas sociais. Além da luta dos 

estudantes brasileiros e chilenos, ocorreram movimentos similares na Argentina, Venezuela, 

Uruguai, Paraguai e Colômbia. As ocupações de escolas passaram a ser a principal arma dos 

jovens trabalhadores-estudantes contra as ações do Estado. Por isso, será necessária uma 

pesquisa que enfrente outras questões importantes para compreender os processos de lutas dos 

jovens trabalhadores-estudantes, principalmente no contexto latino americano, pois 

infelizmente o tempo socialmente imposto pelas políticas neoliberais necessário para 

produção de uma dissertação de mestrado é extremamente curto.  
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Refletindo sobre a participação dos jovens trabalhadores-estudantes da América Latina 

nos movimentos de luta por direitos e espaços para “reprodução ampliada da vida” (TIRIBA; 

FISCHER, 2011)  (entre elas o espaço da escola) surgem novas perguntas: em que medidas as 

experiências dos jovens trabalhadores-estudantes pode ser considerada como experiência de 

classe, como formação econômica e cultural? Como essa experiência de luta pode contribuir 

na construção de uma vontade coletiva entre a classe trabalhadora? Embora estes tenham sido 

pressupostos da atual pesquisa, acreditamos ser necessário o diálogo entre conceito e 

evidência interligado (THOMPSON, 1981). Dito de outra maneira: é preciso evidências 

empíricas para afirmar tal premissa. 

Para Thompson (1981), a experiência surge quando há pensamento, pois homens e 

mulheres são racionais e refletem sobre as suas vidas. O autor conceitua experiência como “a 

resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos 

acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento.” 

(THOMPSON, 1981, p. 15). Essa colocação de Thompson nos ajuda a compreender também 

a dimensão cultural das luta dos jovens trabalhadores-estudantes e as experiências herdadas e 

partilhadas. Portanto, surge à necessidade de se debruçar nas obras de Gramsci, Thompson e 

Raymond Williams para o entendimento das bases materiais da cultura e da importância da 

cultura na formação da classe trabalhadora. Não são poucas as questões teóricas-

metodológicas que nos levam a prosseguir com a pesquisa. 
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ANEXOS. 

ANEXO A - Como ocupar um colégio? 
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ANEXO B - Roteiro de observação participante. 

 

 

1. Como está ocorrendo o processo de ocupação? 

2. O que motivou os jovens trabalhadores-estudantes a participar do movimento? 

3. Qual é o sentido da ocupação? 

4. O movimento tem uma liderança? 

5. Qual é o significado de autogestão para os estudantes? 

6. O que significa trabalhar na organização do espaço da escola? 

7. Como se dá a relação entre os ocupantes e os funcionários da escola? 

8. Como se dá a participação dos professores na ocupação? 

9. O que os jovens trabalhadores-estudantes pensam sobre educação? 

10. O que os jovens trabalhadores-estudantes pensam sobre as formas tradicionais de 

organização do espaço escolar. 
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ANEXO C - Entrevistas com os estudantes. 

 

1. Quantos anos você tem? 

2. Trabalha? O que faz? 

3. Qual é a sua religião? 

4. Você participação de alguma atividade fora da escola (cursos, igreja, movimentos 

sociais, partido político)? 

5. Como você começou a participar no processo de ocupação?  

6. Por que você quis ajudar a ocupar a escola? 

7. Você ou os seus familiares já participaram de alguma organização política? 

8. Como você se vê como estudante? 

9. Qual é o seu papel de estudante no momento pós-ocupação? 

10. O que você entende por educação? 

11. Qual é o papel da educação na nossa vida? 

12. Qual a importância da escola pública para sua vida? 

13. Que tipo de educação/formação você deseja na escola pública? 

14. O que você aprendeu com o processo de ocupação? 

15. Como a ocupação pode modificar as condições da escola? 

16. Qual é a relação entre educação e ocupação? 

17. O que a ocupação pode trazer de novo para o convívio da escola? 

18. Qual a vontade te moveu para participar da ocupação?  
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ANEXO D – Facebook das ocupações. 

 

Figura 17 – Facebook da ocupação do Instituto Ismael Coutinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupaiepic/ 

 

Figura 18 – Facebook da ocupação do C.E. David Capistrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupacapistrano/  

https://www.facebook.com/ocupaiepic/
https://www.facebook.com/ocupacapistrano/
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  Figura 19 – Facebook da ocupação do C.E. Pandiá Calógeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pandiaemluta/?fref=nf  

 

Figura 20 – Facebook da ocupação do C.E. Paulo Assis Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/OCUPACEPAR/?ref=py_c 
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Figura 20 – Facebook da ocupação da E.E. Compositor Luiz Carlos da Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ocupacompositor/  

https://www.facebook.com/ocupacompositor/

