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[...] para que a educação seja um instrumento do processo de 

humanização, o trabalho deve aparecer como princípio educativo. Isto 

quer dizer que a educação não pode estar voltada para o trabalho de 

forma a responder às necessidades adaptativas, funcionais, de 

treinamento e domesticação do trabalhador, exigidas em diferentes 

graus, pelo mundo do trabalho na sociedade moderna, mas sim que a 

educação pode ter como preocupação fundamental o trabalho em sua 

forma mais ampla. Analisar o processo educacional a partir de 

reflexões empírico-teóricas para compreendê-lo em sua concretude, 

significa refletir sobre as contradições da organização do trabalho em 

nossa sociedade, sobre as possibilidades de superação de suas 

condições adversas e empreender, no interior do processo educativo, 

ações que contribuam para a humanização plena do conjunto dos 

homens em sociedade. (PIRES, M. F. C. 1997. p.91.) 



 

 

RESUMO 

 

 

Justifico a escolha do tema de pesquisa ao considerar centrais as aprendizagens decorrentes 

das ocupações estudantis no Brasil, a partir de 2015/2016, sendo objeto da investigação que 

realizo nesta monografia. O objetivo da monografia relaciona-se à compreensão de como se 

realiza o processo de formação humana, acadêmica, profissional, interpondo-se ao currículo 

oficial, conjugando-se com os acontecimentos sociais, a conjuntura e a estrutura do sistema 

capitalista. As especificidades presentes nas relações que se constituíram e puderam suscitar a 

ocupação do Instituto de Educação Superior do Noroeste Fluminense, em Santo Antônio de 

Pádua, em 2016. As análises respaldam-se no materialismo histórico-dialético, considerando 

as categorias totalidade, contradição, trabalho, dialética, luta de classes, divisão social e 

técnica do trabalho, possibilitando a apreensão pelo movimento do pensamento através da 

materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. A pesquisa revelou a possibilidade 

de organização dos estudantes para realizar aulas públicas, atividades de interação, escolha do 

conteúdo que gostaríamos de aprender, aproximando teoria e prática. Estávamos vivenciando 

aquilo que acumulamos ao longo da graduação. Os debates sobre estrutura da Universidade e 

os currículos foram possíveis na medida em que comparávamos anotações e configurações 

dos cursos. A visão de totalidade dos cursos e níveis de ensino – Ed. Básica e Ensino 

Superior. Currículo prescrito/currículo modelado por sujeitos socais que o vivem/o 

implementam. Colocamos em pauta os processos de formação que são impostas e definimos 

processos de formação que emergiram das conjunturas. 

 

Palavras-chave: ocupação estudantil. infes-UFF. formação humana. trabalho e educação. 

currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

I justify the choice of the research theme by considering key the learning resulting from the 

student occupations in Brazil, from 2015/2016, being the object of the investigation that I am 

conducting in this dissertation. The objective of this undergraduate thesis is related to the 

understanding of how the process of human, academic, and professional formation takes 

place, interposing itself to the official curriculum, adhering with the social events, the 

juncture, and the structure of the capitalist system. The specificities present in the relations 

that were constituted and aroused to the occupation of the Instituto de Educação Superior do 

Noroeste Fluminense, in Santo Antônio de Pádua, in 2016. The analyses are based on 

historical-dialectical materialism, considering the categories totality, contradiction, labor, 

dialectics, class conflict, social and technical division of labor, enabling the apprehension by 

the movement of thought through the historical materiality of the life of men in society. The 

research revealed the possibility of organizing the students to hold public classes, interaction 

activities, choosing the content we would like to learn, bringing theory and practice closer 

together. We were experiencing what we had accumulated during the undergraduate course.  

The debates about the University structure and the curriculum were possible as we compared 

notes and course configurations. The totality of the courses and levels of education - Basic 

Education and Higher Education. Prescribed curriculum/modeled curriculum by social 

individuals that live/implement it. We put on the agenda the formation processes that are 

imposed and we define formation processes that emerged from the conjunctures. 

 

Keywords: student occupation. infes-UFF. human formation. work and education. curriculum 
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INTRODUÇÃO 

 

São as ocupações estudantis no Brasil, a partir de 2015/2016, o objeto da investigação 

que realizo nesta monografia. A apreensão quanto à conjuntura na qual emergem tais 

acontecimentos é registrada como dado que conjuga as especificidades presentes nas relações 

que se constituíram e puderam suscitar a ocupação do Instituto de Educação Superior do 

Noroeste Fluminense, em Santo Antônio de Pádua, em 2016. 

O Instituto de Educação Superior do Noroeste Fluminense – INFES – é a Unidade da 

Universidade Federal Fluminense onde chego em 2015, após seleção oficial, na forma do 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 

A perspectiva de cursar a graduação esteve dada a partir de minha inserção escolar, 

mesclada por formação profissional durante o ensino médio. O ambiente familiar estimulava a 

inserção social pela via do trabalho, menos que pela escolarização. Exemplos da mãe, do pai, 

do padrasto fortalecem o desejo de independência financeira ao mesmo tempo em que 

vislumbram necessidades sociais, mudanças conjunturais e mesmo estruturais.  

Em uma sociedade capitalista somos levados a certos ofícios por conta de nossa 

condição de classe. Geralmente, as camadas mais empobrecidas não desfrutam de opções 

diversas e livre escolha da profissão. Somos, a grosso modo, empurrados para profissões 

possíveis de realizar – aquelas que aparecem e vão nos moldando.  

Por outro lado, esteve dada atenção, especialmente nesta década, aos movimentos 

sociais, políticos, reivindicações, mobilizações da juventude na democracia, as pautas 

imediatas, focando o direito à universidade, moradia, bandejão, acesso e permanência, cotas, 

ações afirmativas. 

2013 é marco da presença de estudantes nas ruas. ‘Não é pelos 20 centavos’ foi alerta 

e foi mote para justificar as mobilizações, ao ponto de exibirmos cartazes considerando a 

exigência de passe livre no transporte público e quando do ingresso na universidade. 

O programa de apoio de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), na década anterior, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 

(BRASIL, 2007), lançado pelo Presidente da República, em 24 de abril de 2007, pretendia 

congregar esforços para a consolidação de uma política nacional de expansão da educação 

superior pública. 
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Entretanto, algo que chamou atenção no decreto e um ponto bastante discutido entre os 

docentes do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-

SN) é a relação quantitativa de discentes em relação a docentes. Para alcançar sua meta global 

de “elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 

90% e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 18, ao final 

de 5 anos” (ibidem, 2007). Este aumento significativo pode afetar a qualidade dessa expansão, 

relatava o ANDES-SN, em 2007. “O decreto apresenta uma lógica produtivista e empresarial, 

cuja racionalidade se expressa, dentre outras, por meio das seguintes estratégias 

compensatórias dos limites impostos aos recursos financeiros” (ANDES, 2007, p.25). 

A questão discutida naquele momento era a precarização do trabalho docente; 

precarização dos processos de formação; aumento das classes que seriam atendidas por cada 

docente; a não garantia do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão); exigência do 

cumprimento de metas pelo REUNI. 

Ao mesmo tempo em que a multiplicação da oferta de cursos em municípios do 

interior, como foi o caso do estado do Rio de Janeiro, atingiria significativo número de 

estudantes, havia a discussão sobre as condições de oferta. Improvisações e medidas 

questionáveis, como foram os aluguéis de containers, expunham os limites da expansão1. 

Assim é que espelhos como os que refletem as análises de Noam Chomsky – 

“Occupy” estimulam e retomam a narrativa das investidas. Ocupar é resposta pública, 

política, que a classe oferece nesses últimos quarenta anos da história recente dos 

trabalhadores no Brasil. E a formação teórica, acadêmica, profissional passa pelas dimensões 

dos direitos e privilégios. 

É central o debate sobre a propriedade, quando as ocupações ocorrem. O direito à 

propriedade que passa a ser definido quando a explicitação das denúncias alcança outros 

públicos, quando a consciência de classe emerge na defesa das iniciativas, quando se juntam 

dados a respeito das expropriações, das condições de apropriações dos instrumentos de 

produção e de subserviência exigida dos trabalhadores. 

                                                             
1 Para mascar a falta de recursos disponibilizados para os Institutos do interior, o aluguel de containers aparece 

como ‘solução’ imediata ao invés de utilizar o terreno para construir os prédios. Representava, como havia 

argumento o ANDES, a precarização das condições da qualidade do ensino. Ter containers instalados não é o 

mesmo que ter um prédio de alvenaria. 
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O objetivo da monografia relaciona-se à compreensão de como se realiza o processo 

de formação humana, acadêmica, profissional, interpondo-se ao currículo oficial, conjugando-

se com os acontecimentos sociais, a conjuntura e a estrutura do sistema capitalista. Justifico a 

escolha do tema de pesquisa ao considerar centrais as aprendizagens decorrentes. 

Tomo como objetivos específicos: 

1 - Analisar a conjuntura na qual as ocupações das escolas e das universidades 

estavam emergindo em 2015;  

2- Identificar as condições/contradições nas quais as primeiras ocupações começaram 

a tomar conta do país, desde a escola básica até as universidades;  

3 – Relacionar os impactos dessa conjuntura e como chegou para nós no INFES, no 

curso de graduação, as discussões e consequentes posicionamentos quanto à divisão do 

trabalho, poder, organização, formação e inserção social. 

A metodologia inclui análise de textos publicados sobre o tema e mais: registros 

recuperados em entrevistas, fotografias, cartazes, documentos oficiais, como a Emenda 

Constitucional 95, o Decreto REUNI. As análises respaldam-se no materialismo histórico 

dialético, considerando as categorias totalidade, contradição, trabalho, dialética, luta de 

classes, divisão social e técnica do trabalho. Insistimos que é a partir das necessidades 

imediatas, das contradições veladas na realidade, que a consciência se apropria e o movimento 

se impõe, “é preciso um Método, uma teoria de interpretação, que consiga servir de 

instrumento para sua compreensão, e este instrumento lógico pode ser o método dialético tal 

qual pensou Marx” (PIRES, M. F. C. 1997, p.86). 

Quando ocupamos o Instituto Federal do Noroeste Fluminense de Educação Superior, 

em Santo Antônio de Pádua em 2016, entre as necessidades mais imediatas, incluíam-se as 

reivindicações por moradia, permanência estudantil, bandejão, mais docentes, melhores 

condições de estudo, mais prédios para salas de aula, gabinetes de professores, espaços de 

estudo, para reuniões, convivência.  

Também as necessidades relacionadas à superestrutura, como a garantia de saúde 

pública, mais verbas para educação e, naquele momento a revogação da Emenda 

Constitucional 95 que, conforme visualizávamos, prejudicaria especialmente os 

trabalhadores/as, os oprimidos, os desempregados. A compreensão do que significava essa 

base material concreta nos deu suporte para avançarmos em nossa consciência e indicar a 

necessidade de lutar.  
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Parte da formação acadêmica incluíam textos e debates nas disciplinas, de diversos 

autores marxistas, até o próprio Marx. Porém, foi sentindo as contradições, as necessidades, 

que pude entender e visar o que Marx e Engels chamam de “práxis”.  

A estrutura da monografia evidencia, desde a Introdução, as vivências e análises do 

conteúdo das escolhas e oportunidades de ingresso em curso superior, em município distante 

da sede da UFF – Niterói. 

O Capítulo 1 – Conjuntura política e econômica do país: 2015 – tem como objetivo 

identificar as condições/contradições nas quais as primeiras ocupações começaram a tomar 

conta do país, desde o início escola básica até as universidades. 

O Capítulo 2 – A escolarização, além das funções visadas pelo capital: análises da 

política educacional – evidencia o processo de imposição das reformas, sob o domínio de 

organismos internacionais, pautas e contrapropostas a partir dos interesses dos trabalhadores. 

O Capítulo3 – Impactos da conjuntura e ocupação no/do INFES-UFF – tem ênfase nas 

análises dos impactos daquela conjuntura, acentuando a interpretação de como chegaram, para 

nós, no INFES, as compreensões a respeito da divisão do trabalho, poder, organização, como 

a direção da Unidade se comportou, as reuniões durante o período da ocupação, os conflitos, 

professores que furaram a greve dos estudantes e deram aulas em outros lugares. Durante a 

ocupação alguns professores deram aula em outros espaços, houve denúncia relacionada às 

provas que aconteceram durante a ocupação. 

As considerações finais acentuam as intenções e realizações de movimentos 

organizados pela juventude; a rebeldia como ação propulsora do reconhecimento dos 

legítimos direitos de estudantes; as formas de agregarem-se, composição deste segmento, 

palavras de ordem, momentos e implicações. Atitudes de rebelião por parte da juventude 

evidenciam sinais de que as contestações apontam caminhos, desde pautas imediatas e 

implicam a luta revolucionária. 
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1 CAPITULO I: CONJUNTURA POLÍTICA E ECONÔMICA DO PAÍS: 2015 

 

Buscando contribuir para alcançar o objetivo geral deste estudo, indicado na 

introdução dessa pesquisa, organizarei este capitulo visando analisar a conjuntura na qual a 

ocupação estudantil no Brasil emergiu a partir de 2015. Para alcançar este objetivo, no 

primeiro momento, farei uma análise da conjuntura política e econômica do país, a qual 

emerge a partir de 2015, se intensificando em 2016. Em seguida, analisarei as ocupações 

estudantis iniciadas em São Paulo por terem sido uma alavanca desse processo para todo o 

país.  

  

1.1 Breve contexto histórico antes das ocupações 

 

Antes de iniciar, faz-se necessário expor aqui a visão de mundo que orienta esta 

análise, com lentes que proporcionam ver o que antes não era visto. Faz-se necessário a 

utilização do método materialista histórico-dialético, possibilitando a apreensão pelo 

“movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em 

sociedade” (PIRES, M. F. C. 1997, p.87), pelo pensamento em constante movimento que 

definem a forma organizativa dos homens ao longo da história da humanidade. 

Na sociedade capitalista existem duas classes; a classe trabalhadora e a classe 

burguesa, que detêm e controla os meios de produção, restando apenas para o proletariado sua 

força de trabalho. Duas classes sociais em contradição, proletariado e burguesia, negam-se ao 

mesmo tempo em que uma só existe pela outra, em outras palavras. Assim, na sociedade 

moderna, conforme Marx:  

 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o 

proletariado, a classe dos trabalhadores modernos, que só sobrevivem se encontram 

trabalho, e só encontram trabalho se este incrementa o capital (MARX e ENGELS, 

2008, p. 21) 

 

A classe que domina (burguesia) só pode existir porque desapropria o trabalhador de 

tudo, restando apenas sua força de trabalho para vender.  

Mesmo com a burguesia controlando, gerenciando o Estado e criando meios de 

produção e de circulação espetaculares, esta não controla todos os poderes que a mesma 
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invocou (MARX, 2008, p. 20). As crises, muito alardeadas pela grande mídia, são frutos do 

próprio sistema que repetidas periodicamente e cada vez maiores, ameaçam a sociedade 

burguesa. São nessas crises que grande parte das forças produtivas criadas são destruídas, na 

disputa entre as diferentes camadas burguesas. 

A crise econômica internacional iniciada em 2008, nos Estados Unidos da América, 

até chegar no Brasil em 2013 com toda força, atravessada pela polarização política que vinha 

se acumulando, ganha materialidade com as chamadas Jornadas de Junho. Foi o aumento das 

tarifas dos ônibus e as péssimas condições dos transportes públicos que eram de 

responsabilidade da prefeitura de São Paulo, tendo à frente, Fernando Haddad do Partido dos 

Trabalhadores (PT), e do governo estadual, governado por Geraldo Alckmin do Partido Social 

Democrata Brasileiro (PSDB), que provocaram os primeiros atos em junho de 2013 em São 

Paulo.  Essas mobilizações de massas proletárias tomaram mais de 500 cidades pelo país. 

Com a palavra de ordem “não nos representam” e “se o preço não baixar, a cidade vai parar”, 

as mobilizações de 2013 expressavam, sem dúvidas, o repúdio das massas aos políticos, aos 

partidos e ao sistema capitalista. 

A enorme insatisfação, vista nas ruas em 2013, já podia ser sentida em 2012 na greve 

do funcionalismo público federal, que derrotou a política de reajuste salarial zero do governo 

Dilma, nas revoltas dos operários das Obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). As mobilizações que seguiram trouxeram radicalidade e politização. Houve greves 

políticas como a dos petroleiros contra o leilão do Pré-sal, a dos professores do Rio de 

Janeiro, sendo “Fora Cabral” a bandeira de luta, tornando-se comuns as ocupações de câmaras 

e assembleias legislativas. Naquele momento uma nova conjuntura se abria, sacudindo toda a 

institucionalidade do país. 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 

2013) a partir do Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG), apresentou em maio de 

2013 um panorama das greves ocorridas no Brasil em 2012 e constatou aumento crescente no 

número de greves a partir de 2008, registrando seu ápice em 2012 com 873 greves. Um 

crescimento de 58% dando sinais da nova situação que iria se abrir em junho do ano seguinte. 

Havia desgaste por parte dos trabalhadores diante da política do PT; junho de 2013 

não acontece de forma isolada, mas dentro de um contexto mundial da luta das/dos 

trabalhadores e da juventude diante da crise e da ilusão da democracia burguesa. O governo 

de conciliação de classes já não controlava mais suas bases eleitorais, menos ainda os 

trabalhadores. 
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Após esse momento, 2013, as mobilizações seguiram aparecendo como greves dos 

petroleiros contra o leilão do Pré-sal2, como a dos professores do Rio que assumiram o “Fora 

Cabral” como bandeira de luta, as ocupações de câmaras e assembleias legislativas se 

tornaram comuns.  

Há muitas polêmicas e diferentes entendimentos sobre os levantes de 2013 e, 

principalmente, as Jornadas de Junho.  Acredito que cabe afirmar que naquele momento o 

conjunto das massas rompe com a política de conciliação de classes promovida pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT) e os partidos de direita. O Estado é controlado pelos interesses da 

burguesia, regido pelo sistema capitalista. Aquele que se predispõe a gerenciá-lo, estará 

fadado a atender prioritariamente as demandas de quem o opera, no estilo “quem paga a 

banda, escolhe a música”, ainda que faça pequenas concessões à classe trabalhadora.  

Diante desse quadro, as eleições de 2014 foram acirradas, mobilizando um grande 

setor da direita na tentativa de disputar a consciência dos trabalhadores, indo às ruas e 

incitando manifestações. O famoso jargão “não vou pagar o pato” com um pato amarelo de 12 

metros de altura confeccionado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), montado na Avenida Paulista e tendo como principal porta voz Paulo Skaf3, um dos 

principais agentes econômicos de São Paulo. Colocando peso nas manifestações expressa na 

indicação de “renuncia já”, os atos evidenciam rompimento desse setor com o governo, 

especialmente quando saíram às ruas com camisas verdes e amarelas, apoiados pelo então 

recente Movimento Brasil Livre (MBL). Ali esteve a direita indignada com a alta do dólar, do 

combustível e da corrupção, a mesma direita que foi aliada do governo durante tanto tempo. 

Aécio Neves (PSDB) foi o grande protagonista, canalizando a voz de grande parte da direita e 

do capital financeiro do país naquele momento. 

Seguindo a linha política do PT de colaboração de classes, o segundo mandato de 

Dilma Rousseff foi marcado pelas escolhas dos ministros, como a pasta de Agricultura, 

                                                             
2É ‘bem diferente’ de privatização, afirma Dilma sobre leilão do pré´sal, 2013. Disponível 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/e-bem-diferente-de-privatizacao-afirma-dilma-sobre-leilao-do-

pre-sal.html>. Acesso em 11/09/21 

3 Empresário e político brasileiro filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Presidente da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), 

do Serviço Social da Indústria (Sesi-SP), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP), 

do Instituto Roberto Simonsen (IRS) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae/SP). É também o 1º vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Sempre foi 

atuante em entidades empresariais da indústria, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Sindicato 

das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditêxtil) e a Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (ABIT). 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/e-bem-diferente-de-privatizacao-afirma-dilma-sobre-leilao-do-pre-sal.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/10/e-bem-diferente-de-privatizacao-afirma-dilma-sobre-leilao-do-pre-sal.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Social_da_Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Nacional_de_Aprendizagem_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Roberto_Simonsen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Nacional_da_Ind%C3%BAstria
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Pecuária e Abastecimento, Katia Abreu, MDB, conhecida como Miss Motosserra de ouro, 

nome dado pelos ambientalistas e indígenas; Ministério da Fazenda, Joaquim Levy que deu 

entrevista para o jornal Financial Times, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, em 

2015, dizendo que o modelo “do seguro desemprego é completamente ultrapassado”. 

Representavam mais e frequentes ataques aos direitos da classe trabalhadora.  

Para tentar dialogar com as massas proletárias, Dilma Rousseff se reelege prometendo 

não mexer nos direitos trabalhistas “nem que a vaca tussa”. Sob o slogan “Brasil, Pátria 

educadora”, prometeu não mexer no orçamento da educação. Assim que assume seu mandato 

a presidenta anuncia um pacote de ajustes nas regras para o acesso a abono salarial, seguro 

desemprego, seguro desemprego do pescador artesanal, pensão por morte e auxílio doença 

com a justificativa de gerar mais de R$ 18 bilhões aos cofres públicos. Outra medida foi o 

veto ao reajuste de 6,5% na tabela do Imposto de Renda4, revelando para qual classe estava 

disposta a governar. 

Naquele momento, o resultado do PIB de 3,5% foi o pior em 25 anos – desde 1990 – 

com a indústria operando em nível mais baixo em 10 anos, representando desemprego e 

fechamento de fábricas e postos de trabalho para os trabalhadores. A pesquisa realizada pelo 

IBGE5 mostra que a crise na indústria não é um processo novo e que vem desacelerando 

desde 2005. O setor que não registrou queda naquele momento foi o das indústrias extrativas 

– mineração e petróleo -, apresentando alta quanto à demanda no que eles chamam de 

commodity6 

Para a Educação esses cortes chegaram por via de decreto publicado no dia 08 de 

janeiro de 2015 (DIÁRIO OFICIAL, DECRETO Nº 8.389, 2015), anunciando o bloqueio 

provisório dos 39 ministérios e secretarias especiais, segundo a Folha de São Paulo (2015), 

em valores anuais são 22,7 bilhões no orçamento, sendo o valor bloqueado para a Educação 

de 31%, R$ 7 bilhões anuais.7 No mesmo ano, 2,8 milhões de trabalhadores estavam na fila 

                                                             
4Dilma esquece promessas de campanha e adota “pacote de maldades”, 2015. Disponível 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-versus-a-

presidente.shtml>. Acesso em 11/09/21 

5Produção industrial recua (-0,7%) em dezembro e fecha 2015 em queda (-8,3%), 2016. Disponível 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/10120-

producao-industrial-recua-0-7-em-dezembro-e-fecha-2015-em-queda-8-3>. Acesso em 11/09/21. 

6 Commódite é termo que corresponde a produtos básicos globais não industrializados, ou seja, matérias-primas. 

Em outras palavras transforma comida em mercadoria de troca. 

7Ministérios sofrem corte provisório de R$ 22,7 bilhões em gastos não prioritários, 2015. Disponível 

<https://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/01/08/ministerios-sofrem-corte-provisorio-de-r-227-bi-mec-

e-o-mais-afetado/>. Acesso em 11/09/21 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-versus-a-presidente.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/01/25/interna_politica,611295/a-candidata-versus-a-presidente.shtml
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/10120-producao-industrial-recua-0-7-em-dezembro-e-fecha-2015-em-queda-8-3
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/10120-producao-industrial-recua-0-7-em-dezembro-e-fecha-2015-em-queda-8-3
https://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/01/08/ministerios-sofrem-corte-provisorio-de-r-227-bi-mec-e-o-mais-afetado/
https://dinheiropublico.blogfolha.uol.com.br/2015/01/08/ministerios-sofrem-corte-provisorio-de-r-227-bi-mec-e-o-mais-afetado/
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do desemprego8, segundo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015) “um 

aumento de 38,1%” no ano, em comparação com 2014. Esse tinha sido o pior resultado desde 

2004. 

É neste contexto que ingresso na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2015, 

enfrentando um dos maiores cortes na Educação, afetando também as verbas destinadas às 

Universidades Federais, como mostra o gráfico a seguir da Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento (SPO)/MEC 2018: 

 

Tabela 1 - Histórico do repasses de verbas do governo às Universidades Federais 

 

Fonte: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO)/ MEC (2018)9 

 

Na tabela, temos o orçamento previsto pelo governo federal e o valor de empenho. O 

valor de empenho representa o repasse dado pelo governo. Em 2015 o valor repassado foi 

bem abaixo do orçamento previsto. 

                                                             
8Desemprego dispara 38% em 2015 e é o pior em 11 anos, diz IBGE, 2016. Disponível 

<https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2016/11/25/desemprego-atingiu-28-

milhoes-de-pessoas-a-mais-em-2015-segundo-ibge.htm>. Acesso em 11/09/21 

9 Ana Carolina Moreno. 90% das Universidades Federais tiveram perda real no orçamento em cinco anos; verba 

nacional encolheu 28%: Levantamento obtido pelo G1 mostra que gastos do governo com as federais são os mais 

baixos desde 2010. MEC diz que os cortes tiveram início na gestão anterior. 2018.  Disponível 

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-

cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml>. Acesso em 15/09/21 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2016/11/25/desemprego-atingiu-28-milhoes-de-pessoas-a-mais-em-2015-segundo-ibge.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2016/11/25/desemprego-atingiu-28-milhoes-de-pessoas-a-mais-em-2015-segundo-ibge.htm
https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml
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Diante dos cortes, os primeiros atingidos foram os trabalhadores terceirizados da 

Universidade Federal Fluminense com a falta de pagamento dos salários dos mais de 1.5 mil 

trabalhadores. Assim, a categoria entrou em greve no dia 13 de março de 2015.10 A UFF 

chegou a informar, em nota, que os recursos recebidos pelo governo federal não supriram os 

gastos como água, luz, limpeza e segurança.11 Logo em seguida, os professores das 

instituições federais anunciaram greve nacional por conta dos cortes no orçamento. 

Trocávamos papel higiênico por resma de papel com outros campi, o que representava uma 

das expressões do medo da não renovação das bolsas em um polo sem bandejão e moradia. Os 

estudantes do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES) encontravam-se 

indignados com aquela situação12. 

É nesse contexto político, econômico e social que as ocupações emergiram como 

resposta a esse capitalismo voraz e descontrolado que já não está para concessões, jogando, 

mais uma vez, nos ombros da classe trabalhadora o peso da crise.  

 

1.2 Ocupações das escolas: secundaristas mostram o caminho 

 

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, no dia 23 de setembro de 2015, 

sendo, o secretário de educação Herman Voorwald, publicou, em nota, lança a proposta de 

reorganização da rede estadual das escolas públicas de São Paulo a partir de 2016. A 

justificativa de tal medida na época, segundo o governo, era o foco na melhoria da qualidade 

(qual qualidade? qualidade para quem?) de ensino das escolas, ampliando o número de 

escolas, dividindo-as em três ciclos de educação: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Estabelecendo os ciclos, os estudantes teriam contato apenas com o grupo do 

seu próprio segmento. Anteriormente à proposta de reorganização, as escolas assimilavam 

diferentes ciclos de diferentes idades, integrando e convivendo nos espaços comuns da escola. 

A nova medida de implementação dos ciclos teve início a partir do levantamento 

realizado pela Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) que apontou queda 

de 1,3% ao ano da população escolar no Estado de São Paulo. Na época, a diretora executiva 

                                                             
10Em greve, funcionários terceirizados da UFF impedem entrada de alunos. 2015. Disponível 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/em-greve-funcionarios-terceirizados-da-uff-impedem-

entrada-de-alunos.html>. Acesso em 15/09/21 

11Funcionários terceirizados da Universidade Federal Fluminense mantêm greve. 2015. Disponível 

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-03/funcionarios-terceirizados-da-uff-continuam-em-greve>. 

Acesso em 15/09/21 

12 Este item será melhor desenvolvido posteriormente no capítulo terceiro desta monografia. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/em-greve-funcionarios-terceirizados-da-uff-impedem-entrada-de-alunos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/em-greve-funcionarios-terceirizados-da-uff-impedem-entrada-de-alunos.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-03/funcionarios-terceirizados-da-uff-continuam-em-greve
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da Fundação SEADE, Maria Helena Guimarães13 disse que “em 1995, São Paulo tinha quase 

7 milhões de alunos e 5,4 mil escolas. Hoje [2015] tem menos de 4 milhões de alunos e 5,4 

mil escolas”. Com a justificativa de queda no percentual de matriculados nas escolas, 

alegando que havia escolas muito cheias e outras vazias, a reorganização escolar traria 

“equilíbrio” para esse quadro. Importante dizer que Maria Helena possui vínculo político e 

ideológico permanente com as políticas educacionais dominantes e esteve sempre à frente do 

MEC, INEP, CNE e secretarias de estado e municipal de educação de São Paulo. Também é 

figura de destaque no “Todos Pela Educação”.  

Sob o argumento de reorganizar as escolas para evitar salas vazias, o que foi 

desmentido pelos alunos que alegaram que as escolas continuaram lotadas, o governo não 

revelou sua real intenção de enxugar gastos com a educação, centralizando as escolas de São 

Paulo e empurrando os alunos para mais longe de suas casas. Essa política do governo seguiu 

a mesma lógica da política nacional de educação e dos estados. Obviamente que as demandas 

do Estado nada têm a ver com as necessidades de quem frequenta as escolas, mas, sim, as 

demandas de mercado do sistema capitalista. (SIMÕES, 2017). 

A proposta do governo de São Paulo afetaria diretamente a vida cotidiana de 311 mil 

alunos de diferentes regiões, que teriam que mudar seu trajeto para chegar às diferentes 

escolas. É comum que muitos estudantes, com irmãos, sejam matriculados na mesma escola, 

mesmo em diferentes seriações, o que ajuda muitas mães e pais na hora de ir buscar os filhos. 

Afetando centenas de famílias, tal decisão do governo foi tomada sem nenhuma consulta 

prévia à categoria docente e escolar, muito menos a pais e alunos. 

                                                             
13 Foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do MEC, entre 1995 e 2002, 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), responsabilizando-se assim pela viabilização do 

chamado "provão" (oficialmente Exame Nacional de Cursos, sucedido, no governo Lula, pelo ENADE). Ocupou 

interinamente o Ministério no período de 9 a 11 de novembro de 2001. Foi também secretária-executiva do MEC 

em 2002. Também foi titular da pasta da Assistência Social no governo Geraldo Alckmin e da Ciência e 

Tecnologia na gestão Cláudio Lembo, no estado de São Paulo, em 2006. Em janeiro de 2007, assumiu a 

secretaria de Educação do Distrito Federal, a posse do governador José Roberto Arruda. Em julho de 2007, 

voltou a São Paulo, para dirigir a Secretaria de Educação do Estado, no governo de José Serra. Sua gestão à 

frente da pasta foi marcada pela tentativa de se impor um padrão único de currículo para a rede e um único 

material de apoio pelo estado, por uma greve de professores em 2008 e pela criação de um programa de 

remuneração por mérito para professores. Em março de 2009 deixou o cargo depois de sofrer críticas com a 

distribuição de material didático com erros (incluindo uma apostila que exibia um mapa com dois Paraguais). Ela 

foi sucedida por seu antigo superior no Ministério da Educação do governo FHC, Paulo Renato Souza. Em 2008, 

passou a integrar o Conselho do Educar para Crescer, movimento sem fins lucrativos pela melhoria da Educação 

no Brasil. Em 2016, passou a integrar a secretaria executiva do Ministério da Educação. Como secretária 

executiva do MEC, defendeu, em fevereiro de 2017, a cobrança de mensalidades nas universidades e 

institutos federais. (Grifo meu) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estudos_e_Pesquisas_Educacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/MEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_Nacional_de_Cursos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/ENADE
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Assist%C3%AAncia_Social&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Alckmin
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio_Lembo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Roberto_Arruda
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
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Houve diversas tentativas de conversar com a Secretaria de Educação (SP), com a 

Diretoria de Ensino Regional Centro-Oeste. Também aconteceram manifestações de rua e 

paralisações das principais vias próximas à escola, mas os estudantes não tiveram suas 

reivindicações ouvidas. 

Qual a solução encontrada pelos estudantes? Ocupar! A ação dos estudantes é uma 

resposta radical, estes questionam as ordens e as autoridades governamentais, redefinindo os 

termos de discussão e argumentando em favor de serem ouvidos.  

A primeira escola a ser ocupada foi a Escola Estadual Diadema na noite do dia 09 de 

novembro de 2015, quando 18 alunos instalaram-se no refeitório. Logo em seguida, a Escola 

Estadual Fernão Dias, em Pinheiros (SP). O primeiro momento das ocupações foi restrito a 

alguns estados como São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. Com 

poucas exceções, a maioria das ocupações se deu apenas em escolas públicas estaduais de 

Ensino Médio.  
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2 CAPÍTULO II - AS OCUPAÇÕES NA ESCOLA BÁSICA E NA UNIVERSIDADE: 

CONDIÇÕES E CONTRADIÇÕES 

 

Este capítulo busca compreender as condições que serviram como base para o 

surgimento das ocupações, passando pela Escola Básica e chegando às Universidades.  

As ocupações foram uma resposta ofensiva frente aos ataques do governo. Uma das 

maneiras de resistir e avançar diante das imposições daqueles que nos governam, colocando 

em cheque a instituição que é vista como responsável por normatizar, cristalizar e petrificar 

desejos (PAES; PIPANO, 2017). A mídia não gasta esforços para proclamar as escolas como 

redentoras daqueles menos afortunados; se esforça por tornar público também a decadência da 

escola, demonstrando através dos dados dos Organismos Internacionais, como Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD) e Todos Pela Educação14 demonstrando a falência dos alunos e 

professores para atingirem as metas na educação. O que, diga-se de passagem, são metas 

estabelecidas e formuladas arquitetonicamente por essas entidades, as quais, se não são as 

maiores representantes em nível internacional dos interesses do capital, sem dúvida, estão 

entre estas. 

Nesse sentido, o BIRD (2018) publicou uma pesquisa no livro intitulado “Profissão 

professor na América Latina: Por que a docência perdeu o prestígio e como recuperá-lo”. 

Tal documento é analisado pelo grupo de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisa em Trabalho 

e Educação (NUPETE), no qual me integro. Em nosso entendimento, fica evidente a 

interferência do mercado nas escolas públicas do Brasil. Importante destacar que o 

livro/documento é composto por economistas. No que diz respeito às escolas: 

(...)as novas demandas do mercado de trabalho aceleram a obsolescência de 

competências e currículos, assim a qualidade das políticas educacionais e de 

trabalho devem ganhar papel preponderante na agenda econômica de nossos países, 

extrapolando seu rótulo tradicional de política social. (BID, 2018.p.XIX. Grifo meu) 

 

São conceitos vinculados à obsolescência, tais como os termos “eficácia”, 

“valorização” e “prestígio” pretendendo atender às demandas econômicas do mercado 

capitalista. De acordo com o documento em análise, “Professores eficazes são aqueles que 

                                                             
14 Não é objetivo desta monografia aprofundar os estudos a respeito desses organismos, nem mesmo levantar as 

questões sobre os dados que são formulados pelos mesmos. 
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conseguem promover a aprendizagem entre seus alunos” (BID, 2018, p.6), fica evidente que 

o uso contínuo da palavra “eficácia” é utilizada com insistência, sem que se diferencia para 

quem e para quê é preciso ser eficaz. 

Apesar da arrogância e das imposições demonstradas na citação acima, a escola é 

muito mais do que pensam esses mesmos organismos. Evidência, naquele momento, os 

estudantes, defendendo as escolas com unhas e dentes, realizaram uma grande greve. 

As ocupações de escolas não são um fenômeno novo no mundo. Esse episódio nos 

remete, por exemplo, a um momento histórico que ocorreu no Chile em 2006, quando mais de 

cem colégios chilenos foram ocupados por estudantes. Antes de ocuparem, foram para as ruas 

fazer protestos, mas a mídia tradicional valorizava outros aspectos e não as demandas e 

reivindicações de estudantes e professores, dando mais importância às ações da polícia. Essa 

revolta importante no Chile foi chamada de Revolução dos Pinguins, por causa dos uniformes 

dos estudantes. A importante luta dos estudantes chilenos foi documentada em vídeo, e o 

reproduzimos nas ocupações como forma de dar força à luta, às estratégias e às experiências; 

experiências que não foram diferentes nas ocupações no Brasil. 

Discutimos até aqui as ações de ocupar as escolas como ferramenta de luta contra os 

interesses da Prefeitura de São Paulo, mas quais foram os motivos que levaram os secretários 

do estado a planejar e tentar pôr em prática a reorganização escolar para além do que seus 

agentes explicitaram nos decretos, dados oficiais e nas mídias? Que necessidade de 

reorganização escolar pretendiam atender e com qual finalidade? Essas são questões das quais 

tentarei me aproximar ao longo deste capítulo. Buscarei indicar possíveis respostas à medida 

em que me apropriarei de análises já realizadas a esse respeito. 

 

2.1 Projeto neoliberal para a Educação: reorganização escolar 

 

A tentativa de reorganizar as escolas em São Paulo não pode ser tomada como 

iniciativa isolada. Presenciamos as mesmas ações sendo realizadas em outros estados como 

Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, em diferentes fases.  

O governo de São Paulo, em 2015, fez uso dos dados da Fundação SEADE para 

justificar a reorganização escolar argumentando, como está no site do governo de São Paulo, 

“[a pesquisa] apontou tendência de queda de 1,3% ao ano da população em idade escolar no 
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Estado de São Paulo. Entre os anos de 1998 e 2015, a rede estadual de ensino perdeu 2 

milhões de alunos”. Em outros estados podemos observar fenômeno parecido. 

O Rio de Janeiro, segundo dados da pesquisa do professor Nicholas Davies (2016), foi 

a rede estadual que mais diminuiu o número de matrículas nas escolas públicas (48%), entre 

2006 e 2015, mesmo sendo o terceiro estado com maior arrecadação de impostos do Brasil. 

Em 2015, o Rio de Janeiro passou a ser a terceira menor rede estadual em termos percentuais, 

com 21,06%. Como demonstra o estudo abaixo: 

 As escolas particulares [...] tiveram um aumento de 856.835 matriculas, em 

2006, para 1.117.410, em 2013 (mais de 260 mil matrículas), elevando a 

participação privada na educação básica de 20,3%, em 2006, para 30%, em 2013 

(quase 50% de aumento), a maior expressão percentual em todo o Brasil e tornando-

se a segunda maior do Brasil [sendo] o Rio de Janeiro [...] o único Estado brasileiro 

em que a rede estadual (23,7% do total no Estado) era menor do que a privada 

(30%) na educação básica, sendo 2012 o ano em que a privada suplantou a estadual 

(DAVIS, 2016, p. 3 apud SIMÕES, 2017, p. 317) 

 

A queda no número de matrículas nas escolas da rede pública do Rio de Janeiro chama 

atenção, pois esteve associado ao pretexto de ‘modernização’ e ‘qualidade’. O estudo citado 

acima revela o real compromisso do Estado com as escolas públicas. O que chama atenção, 

como demonstra DAVIS (2016), é que mesmo com a redução drástica no número de 

matrículas, a receita de impostos e os gastos com a educação subiu 30%. Tal discurso oculta a 

real intenção de concentrar os recursos financeiros das escolas nos grandes centros. 

Retomando as questões relativas ao governo do Estado de São Paulo, as escolas 

fechadas seriam passadas aos municípios para se tornarem creches ou ainda serem 

aproveitadas como escolas da rede FAETEC e ETECS. Das 93 escolas a serem fechadas, 25 

têm sua localização na capital, das quais 16 seriam entregues para o Centro Estadual de 

Educação Técnica Paula e Souza15. Em contraposição ao discurso inicial da prefeitura de São 

Paulo de que as escolas possuem o número de matrículas em queda, suas ações revelam a real 

intenção do Estado em promover uma educação voltada à produção capitalista. Nesse sentido, 

é ressaltada a necessidade de transformar as escolas em centros de formação técnica e não 

para atender as necessidades da massa proletária, entendendo a formação profissional e os 

perfis das escolas voltadas para as necessidades do mercado e não para a formação humana. 

                                                             
15 O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é uma autarquia do governo do estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, 

que administra as 220 Escolas Técnicas e as 66 Faculdades de Tecnologia do estado. 
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Ao ocupar as escolas do Rio de Janeiro, as reivindicações estudantis vão desde 

melhorias em infraestrutura dos colégios até apoio à greve dos professores estaduais, em 

2016, que naquele momento já completava um mês. Os estudantes também criticam a falta de 

merenda, a superlotação e o calor nas salas de aula. 

De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC), 40 colégios foram ocupados em todo o estado. Intitulado “Escolas do RJ em 

luta”, o movimento informou que até aquele momento eram 45 escolas ocupadas e mais de 50 

mil alunos responsáveis pelo fortalecimento legítimo do movimento legítimo. Abaixo o nome 

das escolas ocupadas: 

Zona Norte/Rio = 12 

CE Prefeito Mendes de Moraes - Ilha do Governador 

CE Gomes Freire de Andrade - Penha 

CE Heitor Lira  - Penha 

CE Visconde de Cairu - Meier 

CE Clóvis Monteiro  - Higienópolis 

CE Compositor Luiz Carlos da Vila - Manguinhos 

CE Chico Anysio - Andaraí 

CE Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto - Méier 

CE Herbert de Souza - Rio Comprido 

CE Antônio Houaiss - Méier 

CE João Leite Lopes - Nave  -  Tijuca 

CE Professora Sônia Regina Scudese Dessimoni Pinto - Brás de Pina 

Zona Sul/Rio = 2 

CE Amaro Cavalcanti - Largo do Machado 

CE André Maurois - Leblon 

Zona Oeste/Rio = 3 

CE Stuart Edgar Angel Jones - Senador Camará 

CE Bangu - Bangu 

CE João Salim Miguel - Bangu 

Baixada Fluminense = 4 

CE Irineu Marinho - Duque de Caxias 

Ciep 335 - Professor Joaquim de Freitas  - Queimados 
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CE Professor Alfredo Balthazar da Silveira -  Magé 

Ciep 114 - Maria Gavazio Martins - Vilar dos Telles 

Região Metropolitana = 7 

CE Euclydes Paulo da Silva - Maricá 

CE Francisco José do Nascimento - Maricá, 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho - Niterói 

CE David Capistrano - Niterói 

CE Paulo Assis Ribeiro - Niterói 

CE Nilo Peçanha - São Gonçalo 

Instituto de Educação Clélia Nanci - São Gonçalo 

Região dos Lagos = 4 

CE Matias Neto  - Macaé 

CE Doutor Francisco de Paula Paranhos - Iguaba Grande 

CE Edmundo Silva - Araruama 

CE Luiz Reid - Macaé 

Região Sul Fluminense = 5 

CE Dr. João Nery - Mendes 

CE Guanabara - Volta Redonda 

Ciep 403 – Maria de Lourdes Giovanetti - Volta Redonda 

CE Professor Aragão Gomes - Mendes 

CE 295 - Professora Glória Roussin Guedes Pinto - Volta Redonda 

Região Norte Fluminense = 3 

CE José do Patrocínio - Campos dos Goitacazes 

Liceu de Humanidades de Campos - Campos dos Goitacazes 

CE Coronel João Batista de Paula Barroso - Campos dos Goitacazes 

Nesse sentido, as ocupações podem ser divididas em duas ondas. A primeira no final 

de 2015 restritas às demandas de cada escola e sendo protagonizadas pelos secundaristas. A 

segunda onda em meados de 2016, debatendo pautas nacionais como a antiga Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC 241/16), limitava o aumento dos gastos públicos à variação da 

inflação, aprovada em segundo turno no Plenário do Senado, mais conhecida como a PEC do 

teto dos gastos; contra a reforma do ensino médio (Medida Provisória 746/16) e o protesto 

contra a PL 867/2-15 – Escola Sem Partido. 
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3 CAPITULO III – IMPACTOS DA CONJUNTURA E OCUPAÇÃO NO/DO 

INFES-UFF 

 

Objetivo do capítulo, consiste em analisar/entender os impactos da conjuntura 

apresentada acima, identificando seus desdobramentos sobre nós, no INFES, e suas 

implicações na divisão do trabalho, e na organização estabelecida entre os estudantes que 

assumiram aquele movimento de ocupação. 

 

3.1 - O que é o INFES? Como surgiu em Santo Antônio de Pádua? 

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) tem sede, em Santo Antônio de Pádua, 

desde o ano de 1985 e por 26 anos funcionava no Colégio de Pádua e no Centro Integrado de 

Educação Pública (CIEP) Anaíde Panaro Caldas, sendo ofertado apenas o curso de 

Licenciatura em Matemática.  

Segundo as informações, novos cursos foram sendo incorporados como o curso de 

Pedagogia (2009), Licenciatura em Física (2010), Licenciatura em Ciências Naturais (2010) e 

Licenciatura em Informática (2010), Bacharelado em Matemática (2013) e o curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Educação no Campo (2014). Em 2012, a unidade da UFF 

pode se instalar em sede própria como Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior. 

 

3.2 Contexto das ocupações e das relações que surgiram a partir dali; organização do 

trabalho, funções, cronograma de atividade (fotos). 

 

Diante das ocupações que se levantaram pelo Brasil o sentimento que se instalava no 

INFES era de insatisfação com a calmaria que a direção tentava construir junto aos alunos e 

professores. Os pequenos grupos de estudantes, organizados em coletivos, articulavam-se 

entre si. Alguns professores da Pedagogia eram organizados em coletivos e ou partidos e 

estavam presentes juntos aos estudantes, apoiando nossa organização. Porém, a indignação 

ainda não havia se transformado em ação. Mesmo assim, muitas disputas internas entre os 

grupos, sendo que grande parte estudantes apresentavam-se como independentes (modo como 

chamamos alguém que milita, mas não necessariamente está organizado em partidos ou 

entidades políticas). Não foi problema reconhecer partidos inseridos na ocupação naquele 



31 

 

momento, como o próprio Partido Socialista do Trabalhadores Unificados – PSTU e o 

Movimento Marxista 5 de Maio – MM5, além do apoio recebido do Andes-SN e da seção 

sindical que atua no âmbito da UFF, a ADUFF-SSind. 

Algumas especificidades do nosso Instituto favoreceram o diálogo entre os colegas 

dos outros cursos. Como a estrutura do nosso prédio não permitia que ficássemos em grupos 

formados por prédios, como acontece na UFF em Niterói, cruzávamos sempre nos corredores 

com estudantes de outros cursos. Até mesmo os diretórios acadêmicos acabavam trocando e 

articulando datas compartilhadas de atividades entre os cursos. Acredito que esse fato tenha 

favorecido nossas relações, a troca e a unidade, mesmo existindo diferenças quanto às visões 

políticas. Não tínhamos unidade com tudo o que era proposto pelos outros diretórios, mas os 

problemas que estavam se apresentando, somados a toda uma conjuntura nacional naquele 

momento, nos juntava mais do que nos dividia.  

Muitas pressões surgiram, muito foi dito sobre ocupar sem paralisar as aulas para não 

atrapalhar o andamento dos cursos. Chegamos a ouvir que “estudante não faz greve” – era o 

que repetiam alguns professores que discordavam das ocupações. Diziam “parar só irá 

atrapalhar quem irá se formar agora”. Ouvimos de alguns estudantes, “precisamos mostrar 

serviço”. “Mas e meu diploma? ”, “Mas e meu curso? ”, “Como fica meu tempo? ”, “Eu não 

posso morar aqui na UFF”, “não participo de coisas radicais”, “isso só irá prejudicar 

professores e alunos”. [Muito difícil quebrar a lógica burguesa do individualismo que nos 

divide], somos mergulhados na ideia, segundo ditado popular, “farinha pouco meu pirão 

primeiro”. 

Até o dia de ocupar o INFES, houve muitos impasses sobre a maneira como 

aconteceria a ocupação. Pensávamos se as aulas seriam suspensas ou não; como ficaria o 

calendário?; quais atividades gostaríamos de realizar?; Além de conversar com os estudantes, 

também mostrávamos outras Universidades que estavam sendo ocupadas, como evidenciam a 

Figura 1 e o Figura 2. Saber sobre outros espaços que passavam pelo mesmo processo de 

ocupação com reivindicações parecidos com as nossos, dava ânimo para construir e dialogar 

com os estudantes que ainda não compreendiam a importância de ocupar. 
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Figura 1 - Diversos campus da UFF são ocupados pelos estudantes 

 

Fonte: Esquerda diário (2016) 

 

Figura 2 - Ocupação do Serviço Social da UFF-Niterói 

 

Fonte: Página da ocupação (2016) 

 

Importante destacar a atuação do Grupo de Teatro Livre (GTL) na promoção de 

atividades para debater política. Era comum, durante os ensaios, debater sobre a conjuntura 

que se apresentava. Foi a partir desse grupo que lançamos a atividade intitulada PreOcupa-se 

(nome que nasceu com objetivo de dar corpo e movimento às demandas de uma possível 
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ocupação do INFES), com objetivo claro de provocar e chamar atenção para a necessidade de 

fazer algo naquele momento. Na Figura 3, evidência o caráter política dessa chamada para 

“Preocupar-se” e “Ocupar”.  

Figura 3 - Chamada para atividade do teatro de rua 

 

Fonte: Lennon Vasconcelos (2016) 

 

O encontro foi no centro da cidade de Santo Antônio de Pádua na Praça do Coreto. 

Foram realizadas atividades teatrais, mas também diálogo entre os estudantes sobre o 

movimento que se levantada no país. A Figura 4 expressa um momento de conversa entre 

colegas e estudantes, reunindo estudantes de outros cursos, como Educação no Campo, 

Ciências Naturais, Pedagogia. Nesse encontro conseguimos debater política, a necessidade de 

fortalecimento das ocupações, as necessidades específicas do nosso campus, a organização 

para alcançar aqueles objetivos, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC241/2016). Havia 

um clima de aproximação e vontade de fazer alguma coisa. 
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Figura 4 - Atividade de Teatro de rua na Praça do Coreto, em Santo Antônio de Pádua 

 

Fonte: autoria própria (2016) 

Figura 5 - Atividade de Teatro de rua na Praça do Coreto, em Santo Antônio de Pádua 

 

Fonte: autoria própria (2016) 

 

Fizemos a leitura da PEC 241/2016 e destrinchamos cada parágrafo para socializar as 

informações. Organizamos slides com dados, fizemos panfletos com intuito de levar para o 

conjunto dos estudantes a necessidade de tomar uma postura radical numa conjuntura 
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polarizada. A pergunta-chave foi: de que adianta se formar se não haverá emprego? O 

congelamento afeta a vida da nossa família, dos nossos amigos, afeta a vida da classe 

trabalhadora, deixando a vida mais precária. Seremos o único Instituto a não ocupar? 

Precisamos seguir o exemplo dos secundaristas ou ficaremos olhando para os nossos 

umbigos?  

Fazia-se necessário quebrar a lógica individualista para destacar as necessidades 

coletivas. Tirar do centro a lógica do ‘eu’. Buscamos unidades entre as nossas dificuldades, os 

problemas dos nossos colegas também têm a ver com os nossos problemas. Já não tínhamos 

bolsa regularmente, não tínhamos bandejão, nem moradia. Se perguntava: formação que 

preço? A Universidade precisa dar conta das nossas necessidades imediatas dos estudarmos, 

garantindo assistência estudantil. A Figura 6 expressa a vontade dos estudantes na preparação 

do movimento de ocupação. 

Figura 6 - Cartazes na porta da entrada do INFES 

 

Fonte: autoria própria (2016) 
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Mesmo após as atividades como debates entre os alunos no campus e a realização de 

distribuição de panfletos, não estávamos seguros para chamar uma assembleia estudantil. Era 

preocupação nossa pensar que talvez a assembleia pudesse ser esvaziada. Mesmo assim, o 

grupo de estudantes mais comprometidos na realização da ocupação, convocou a assembleia 

dos estudantes no dia 01 de novembro de 2016. Na Figura 7, um dos cards que foram na 

página do facebook do Instituto. 

 

Figura 7 - Chamada para Assembleia dos Estudantes para o dia 01 de novembro de 2016 no 

INFES 

 

Fonte: autoria própria (2016) 

Nos espaços internos, foram confeccionados cartazes para atingir o máximo de 

estudantes. 

Figura 8 - Cartaz confeccionada para Assembleia dos Estudantes 

 

Fonte: autoria própria (2016) 
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Para surpresa de muitos colegas, o auditório ficou lotado de estudantes, servidores e 

professores, Figura 9, curiosos e interessados em saber e debater sobre os rumos que nosso 

Instituto tomaria. O caráter dessa chamada era de ocupar sem paralisar as aulas. 

Figura 9 - Dia da assembleia para votar a ocupação sem paralização das aulas 

 

Fonte: autoria própria 

 

Alguns alunos não faziam ideia de como seria dali para frente se ocupássemos o 

INFES. Um problema foi levantado pelos estudantes e por alguns professores: como ocupar 

sem esvaziar a Universidade? Preocupação relevante, pois nosso intuito não era parar as aulas 

e sair de férias, largar o movimento. Era necessário ocupar a Universidade para fazê-la 

funcionar conforme nossas necessidades, ditando a política interna e externa com nossas 

próprias mãos. Caso não houvesse aula, muitos retornariam para suas casas. Então, durante o 

dia da assembleia para votar ocupação sem interromper as aulas, conversamos com os 

estudantes propondo aulas públicas durante as ocupações. Nessa primeira assembleia, com os 

ânimos a flor da pele, foi deliberada a ocupação do INFES com votação histórica e presença 

massiva dos estudantes. 
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Figura 10 – Estudantes votam por ocupar o Instituto sem interromper as aulas 

 

Fonte: autoria própria (2016) 

 

Figura 11 – Estudantes reunidos no dia da assembleia para votar a ocupação sem interromper 

as aulas 

 

Fonte: autoria própria (2016) 
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O jornal local, São Fidélis Notícias (SFn), realizou entrevista com participantes do 

Movimento de Ocupação e publicou:  

Na última terça-feira (01.11), os estudantes da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) de Santo Antônio de Pádua) decidiram ocupar o campus Instituto Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES). A ocupação é um protesto contra a PEC 

55/2016 (PEC 241), que tem como objetivo limitar o aumento dos gastos públicos 

em diversas áreas, entre elas a educação, pelos próximos anos. Os alunos também 

buscam melhorias na instituição de ensino. (SF Notícias, 2016)16 

 

[...]Apesar da ocupação já estar no quarto dia, as aulas seguem ocorrendo 

normalmente no campus, até a próxima assembleia, onde será decidido haverá 

necessidade da paralisação. Até agora, os ocupantes estão realizando eventos 

acadêmicos abertos à comunidade (debates, aulas públicas, palestras, entre outros) 

com a participação de alunos e professores. (ibid. 2016) 

 

Sendo noticiado pelo jornal da cidade, SF notícias (2016), na capa a foto da Instituto e 

a programação da ocupação “[...]conta com uma oficina de práticas agroecológicas, partidas 

de vôlei, produção de mudas nativas para arborização do INFES, mesa redonda sobre 

diversidade, gênero e sexualidade”, e aulas públicas sobre a crise enfrentada pelo Rio de 

Janeiro e a atual conjuntura do estado.  

 

Figura 12 - Jornal local - São Fidélis Notícias - anuncia ocupação do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Com a matéria no jornal confirmando nossa ocupação para a cidade inteira, nosso 

próximo passo foi construir a luta para paralisar as aulas e articular nossas ações políticas com 

                                                             
16Estudantes ocupam campus da UFF em Santo Antônio de Pádua. Redação. 2016. Ver 

<https://www.sfnoticias.com.br/category/cidades/regiao-noroeste/s-antonio-de-padua>. Acesso em 13/12/2021 

https://www.sfnoticias.com.br/category/cidades/regiao-noroeste/s-antonio-de-padua
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as aulas públicas. A Figura 13 demonstra a alegria dos alunos comprometidos com a 

construção da ocupação.  

 

Figura 13 - Estudantes segurando o jornal com a divulgação da ocupação do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

  

De início, foi criada uma página no Facebook chamada Ocupação UFF INFES17 e 

publicamos o manifesto construído entre nós estudantes da ocupação no dia 02 de novembro 

de 2016, dizia:  

Manifesto do movimento de ocupação UFF/INFES: Nós, do movimento de 

ocupação da Universidade Federal Fluminense (UFF), do campus Instituto Noroeste 

Fluminense de Educação Superior (INFES), vimos por meio desse manifesto 

elucidar questões a respeito da ocupação estudantil. Vivemos em tempos de ataques 

brutais aos nossos direitos, enfrentamos nos últimos anos cortes na educação por 

diversos governos e não aceitamos calados, fizemos greves, nos manifestamos e 

resistimos. Não será agora com à PEC 55/2016 (antiga PEC 241) que entregaremos 

a nossa educação para esse projeto de governo. 

Entendemos que a PEC 55 representa o desmonte e o retrocesso total de todas as 

garantias do serviço público. Concluímos então que a ocupação é a forma viável e 

eficaz de luta diante da atual conjuntura. 

A ocupação foi votada democraticamente pelos discentes e deliberada na terça-feira, 

dia 01 de novembro de 2016, no regime de assembleia, apurada por contraste visual 

(método legítimo), no auditório INFES-UFF, PÁDUA. 

A base deste nosso movimento de luta é, antes de tudo, expressar a nossa indignação 

diante dos ataques proferidos pelo nosso governo, enfatizando que a educação não é 

mercadoria e que não permitiremos que o nosso futuro, assim como as próximas 

gerações, sofra retrocessos destas políticas públicas impostas pelo mesmo. 

Durante a nossa ocupação haverão eventos acadêmicos abertos à comunidade 

(debates, aulas públicas, palestras, entre outros) com a participação de alunos e 

                                                             
17Ver página oficial da Ocupação UFF INFES <https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/>. Acesso em 

13/12/21 

https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/
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professores. 

Cientes de que nós, juventude desta sociedade, somos capazes e estamos prontos 

para reverter esta situação, estamos na luta para garantir os nossos direitos, 

condições dignas de formação e por um país onde a educação será considerada um 

investimento e não um gasto. 

Ressaltamos que a luta é nossa e está sendo construída, por nós, para nós, 

coletivamente. (Movimento de Ocupação, 2016)18 

 

O manifesto era importante pois dava a linha política, explicava as razões que nos 

levaram a ocupar e esclarecia dúvidas dos estudantes que não puderam participar. Também, 

confeccionamos faixas e cartazes para divulgação da ocupação.  

 

Figura 14 - Confecção de cartazes para divulgação da ocupação 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

Na entrada lateral do prédio onde ficava a entrada auditório, prendemos cartazes 

indicando a ocupação e reivindicação do espaço público, Figura 15, na entrada principal e na 

entrada de acesso aos prédios. 

 

                                                             
18 Ver Manifesto do Movimento de Ocupação 

UFF/INFES<https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/posts/277271462669303>. Acesso em 13/12/21 

 

https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/posts/277271462669303
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Figura 15 - Cartaz exposto no portão de acesso externo do auditório 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Figura 16 - Cartaz exposto no portão de entrada do Instituto 

 

Fonte: Movimento de Ocupação 

 

Na página do Facebook do Movimento de Ocupação UFF-INFES, publicávamos nossa 

grade com atividades, Figura 17. Muitos professores fizeram questão de apoiar a ocupação 

com aulas públicas.  
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Figura 17 - Grade de atividades 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

As programações eram publicizadas diariamente e dialogávamos com os professores 

que se revezavam para dar as aulas públicas. 

 

Figura 18 - Aula pública no pátio do INFES com as Professoras Jacqueline Souza, Renata 

Caveari e Lorene Figueiredo 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 
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Com as atividades acontecendo no INFES, os estudantes cada vez mais se 

incorporando ao Movimento de Ocupação, convocamos Assembleia dos Estudantes para votar 

a suspensão das aulas no Instituto. 

 

Figura 19 - Chamada para assembleia geral dos estudantes 

 

Fonte: Movimento de Ocupação 

  

Após a votação história no auditório, foi publicizada nota de esclarecimento com 

informações sobre o quantitativo de votantes: 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Prezadas/os estudantes, na última assembleia geral, dia 10 de novembro de 2016 às 

19h no auditório da UFF, foi decidido com 125 votos a permanência da ocupação 

com paralisação das aulas, com 70 votos contrários à proposta e 8 abstenções. Dito 

isso é preciso esclarecer como as atividades de ocupação ocorrerão.  

Afirmamos que as aulas ministradas e sugeridas terão uma nova configuração, pois 

se transformarão em aulas públicas para a ocupação com certificação de horas 

acadêmicas. Salientamos ainda que todas as atividades da ocupação são abertas aos 

estudantes, professores e comunidade.  

É de extrema importância a participação de toda a comunidade acadêmica nas 

atividades, afinal como bem foi exposto durante a assembleia, ocupação não é férias 

e paralisação não significa que a UFF ficará sem atividades, pelo contrário, estas 

ocorrerão todos os dias.  

Estamos abertos a propostas de atividades. Acompanhem nossa programação e 

participem. Atenciosamente, Comissão de Comunicação da Ocupação UFF/INFES 

(Comissão de Comunicação da Ocupação UFF/INFES. 2016) 

 

Saindo vitoriosa a decisão de suspender as aulas formais com a tarefa de construir as 

atividades com alunos e professores, Figura 20. Com a deliberação da suspensão das aulas, a 

tarefa que se apresentava era de não deixar a ocupação se esvaziar. Naquele momento houve a 

possibilidade de aulas sem a divisão por salas e curso. 
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Figura 20 - Assembleia geral dos estudantes, no dia 10 de novembro de 2016, às 19h, no 

auditório do INFES. Ficou decidido com 125 votos a permanência da ocupação com 

paralisação das aulas 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Havia, também, bastante apoio dos professores. Administrávamos bem a organização 

das aulas públicas, com atividades e palestras dada pelos professores. 
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Figura 21 - Aula pública no auditório do INFES com os alunos: Jéssica Pereira, Lucas Tuzze 

e Juliana Ferreira ; Professores: Roberto Simões e Adriana Penna 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

. O apoio político da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense 

(ADUFF), fundamental para realização, organização das atividades e para segurança dos 

alunos no sentido do respaldo jurídico, Figura 22. Havia clima tenso entre alguns colegas e 

professores que não concordavam com a ocupação e nem com a paralisação. 

 

Figura 22 - Paralisação com ocupação 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 
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As aulas tiveram formato totalmente diferente do habitual, pois contava com diversos 

cursos interagindo uns com os outros. Tivemos oficina prática de agroecológicas; Produção de 

mudas nativas para arborização do INFES. 

 

Figura 23 - Produção de mudas nativas para arborização do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016)  

 

 

As partidas de vôlei aconteciam na parte aberta do Instituto com a equipe Sparks 

Atlética UFF.  
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Figura 24 - Equipe Sparks Atlética UFF/INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Promoveram as atividades para colocar em movimento teórico e político, corpo e 

mente. Era uma forma de passar o tempo, aprender e exercitar-se. Uma maneira de manter os 

estudos e ampliar o debate para além da proposta curricular oficial.  

 Não posso deixar de mencionar a total resistência por parte da direção do INFES em 

aceitar a ocupação estudantil como sendo legítima. Após o dia da assembleia que deliberou a 

ocupação, a direção se recusava entregar as chaves do Instituto. Nesses momentos nos demos 

conta da diferença entre o discurso e a prática. Algumas noites, mesmo após a deliberação da 

ocupação, ficamos trancados do lado de dentro do Instituto sem as chaves. Apenas após muito 

debate com a direção e depois do apoio das professoras que estavam acompanhando a 

ocupação, conseguimos as chaves para entrar e sair do espaço. As barracas foram montadas 

na parte interna do INFES. 
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Figura 25 - Barracas na parte interna do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Com a posse das chaves e mantendo a rotina de abrir o INFES, nós, os estudantes, 

organizávamos comissões que ficavam responsáveis por funcionamento de determinados 

setores. Comissão de comunicação – responsável por divulgar, conversar com a mídia e 

organizar as chamadas com as atividades. Comissão da cozinha – responsável por controlar o 

estoque de comida e cozinhar para todos. Comissão da limpeza; Tesouraria; Esporte; 

Segurança (alguns estudantes se dividiam para fazer rondas e monitorar a movimentação do 

lado externo da ocupação, pois havia indícios da chegada de ônibus a fim de acabar com a 

ocupação). A tesouraria contou com arrecadação em dinheiro de professoras e professores, 

alunos (os que podiam contribuir). A comissão da limpeza precisava contar com um tanque 

externo para lavar algumas coisas, usar água para cozinhar. Realizamos a compra de um 

tanque, canos, borrachas e realizamos a instalação. Também tivemos aulas especiais com 

estudantes que possuíam conhecimento em determinada área, como aula de francês dada por 

uma aluna ocupante e aulas de reforço de matemática, física etc... Cada Comissão ficava 

responsável por certa função, temporariamente, podendo intercalar. Muitas vezes acontecia de 

um integrante de uma comissão acumular função da outra. Variava conforme o nível de 

comprometimento com a organização da ocupação. Acontecia de um ou outro ficar mais a 

parte das tarefas, por conta disso a necessidade de realizar reuniões diariamente para manter o 

diálogo. 
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O dinheiro colhido foi importante para manter a comida, os objetos necessários para o 

preparo das refeições. Contamos com o apoio de um dos alunos que era dono de padaria em 

Pádua que realizou doações constantes com pães e biscoitos. A ida para um lugar outro para 

disseminar a ocupação em outros espaços. Muitas das vezes, a comissão de comunicação era 

convidada para fazer falas, como aconteceu no Instituto Federal Fluminense (IFF). Vale 

ressaltar a importância da Aduff no apoio político a ida dos estudantes para Brasília e na 

distribuição de equipamento nos atos nacionais, pois sem essa ajuda não seria possível.  

As reuniões aconteciam todos os dias noite adentro. Fazíamos uma roda e cada 

comissão contava sobre sua rotina, mencionando o que havia dado certo ou não. Também 

deliberávamos o modo como que seriam organizadas as atividades. Era um momento 

complicado porque nem sempre aquele grupo dentro da ocupação conseguia ganhar na 

votação que não consistia apenas em contar votos, mas debater propostas para o bem do 

coletivo, mas com tempo as coisas foram se ajustando. 

A unidade entre os colegas e estudantes era maior do que qualquer diferença política 

naquele momento. As pautas nacionais e mais subjetivas nos mantinham unidos. 

Figura 26 - Parte do Movimento de Ocupação reunido na parte externa do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 
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Figura 27 - Parte do Movimento de Ocupação reunido na parte externa do INFES 

 

Fonte: Movimento de Ocupação (2016) 

 

Havia diferenças políticas entre nós, mas o cenário político que se apresentava nos 

colocou lado a lado, principalmente por conta da PEC 55, congelando gastos por 20 anos. 

Para nós, estudantes em luta, pertencentes a classe trabalhadora, representava o fim do pouco 

que havíamos conquistado para chegar até a Universidade.  

Foi o que nos levou a dialogar com outros estudantes de outras ocupações, trocando 

informações e organizando, no contexto nacional, a ida a Brasília no dia da votação da PEC 

55. Para não deixar a ocupação vazia, decidimos reunir um grupo específico para cumprir essa 

tarefa.  

Ficou marcado na história desse país o ato “Ocupa Brasília”, no dia 29 de novembro 

de 2016, que reuniu estudantes de Universidades, com quase 300 ônibus e mais de 10 mil 

pessoas19. Estudantes e trabalhadores da educação ocuparam a Esplanada dos Ministérios, 

marcando sua posição com relação à Proposta de Emenda à Constituição.  

A Polícia Militar conforme a posição do governo interino Michel Temer, agiu com 

truculência e o ato terminou com muita violência e pessoas feridas. Jogaram bombas de efeito 

moral, gás de pimenta, cavalaria e balas de borracha contra os manifestantes.  

                                                             
19 ‘Ocupa Brasília’ reúne milhares, PM reprime e Senado aprova PEC 55 em 1º turno. Disponível em: 

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/11/senadores-ignoraram-voz-da-sociedade-e-aprovam-pec-55-

5515/. Acesso em 31 jan 2022 

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/11/senadores-ignoraram-voz-da-sociedade-e-aprovam-pec-55-5515/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/11/senadores-ignoraram-voz-da-sociedade-e-aprovam-pec-55-5515/
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Figura 28 - Ocupa Brasília reúne milhares de manifestantes, PM reprime e Senado aprova 

PEC 55 em 1º turno 

 

Fonte: Rede Brasil Atual (2016) 

 

Figura 29 - Ocupa Brasília reúne milhares de manifestantes, PM reprime e Senado aprova 

PEC 55 em 1º turno 

 

Fonte: Rede Brasil Atual (2016) 
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Os trabalhadores mostraram que eram capazes e tinham condição de resistir e lutar 

para barra a PEC. Mesmo reprimida, foi grandiosa. Contudo, abaixo de bomba e cassetetes, a 

PEC 55/2016 foi aprovada em 29 de novembro, em primeiro turno, com 61 votos favoráveis e 

14 contrários. 

 

Figura 30 - Ocupa Brasília: Manifestantes reagem à brutalidade da Polícia Militar 

 

Fonte: domínio público (2016) 

 

Após a terrível repressão policial, no dia 29 de novembro de 2016, outros atos 

aconteceram, mas em menor número.  No dia 12 de dezembro, por 53 a favor e 16 contrários, 

foi aprovada em segundo turno no Plenário do Senado a PEC do teto de gastos. O texto seria 

promulgado em sessão solene do Congresso Nacional, conforme o presidente do Senado, 

Renan Calheiros.  

Infelizmente, o movimento de ocupação das Universidades e escolas amargaram essa 

derrota. Muito dessa derrota tem a ver com os partidos e centrais sindicais reformistas como 

CUT, PT, PCdoB, PCB, CTB, dentre outras, pois não aprofundaram o enfrentamento e 

apostaram no apelo sentimental dos senadores na tentativa de vetar alguns pontos da PEC, o 

mal menor.  
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Para o Movimento de Ocupação, isso refletiu num intenso desgaste interno, até mesmo 

pela falta de condição estrutural, financeira e psicológica dos estudantes. Sem uma verdadeira 

direção revolucionária que apontasse o caminho, as ocupações decretaram seu fim. 

Foi publicizada, na página oficial da Ocupação do INFES, no dia 18 de dezembro de 

2016, Carta Aberta, cabendo ser citada integralmente: 

CARTA ABERTA AO INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR. Santo Antônio de Pádua, 18 de dezembro de 2016 

Caro corpo docente e discente do INFES-UFF. 

Nós, do Movimento de Ocupação, vimos por meio desta comunicá-los que, 

decididos em assembleia interna, suspenderemos a ocupação do prédio. Concluímos 

que o período que passamos durante este ato político e revolucionário nos tornou 

pessoas completamente diferentes do que éramos antes. O nosso agradecimento 

especial a todos aqueles que nos ajudaram de alguma forma, seja com doações, com 

aulas públicas, com a força e com a presença, que se fizeram tão necessárias. 

Aprendemos a lutar por aquilo que acreditamos e cremos que cada um de vocês 

também aprendeu alguma coisa conosco. Divulgamos também que o Movimento 

agora soma e faz parte do Núcleo de Mobilização Permanente – UFF/INFES, criado 

durante a greve de 2015 [...] Atenciosamente, Movimento de Ocupação- 

UFF/INFES.20 

 

O término da ocupação do INFES não significa que os estudantes saíram derrotados 

dessa luta. As relações que foram se constituíram no processo de luta, o avanço político 

coletivo e pessoal, a experiência adquirida, determinar o próprio currículo, tomar as rédeas do 

processo educativo e dos acontecimentos da política nacional, são aprendizagens que não 

cabem no papel. Essa experiência ficou para sempre em nossas memórias, sobretudo em 

nossas ações. 

Após a ocupação, diversas questões foram levantadas pelos estudantes. Anteriormente, 

não podíamos utilizar a copa com microondas e geladeira. Nosso Instituto não possuía 

bandejão nem espaço adequado para guardar comida. Muitos estudantes passavam o dia 

inteiro no campus por residir em outras regiões próximas de Santo Antônio de  Pádua. A 

relação professor-aluno-direção também mudou. Os estudantes não eram mais vistos apenas 

como frequentadores daquele espaço, mas pertencentes e atuantes daquele lugar. 

Logo no início de 2017, em janeiro, foi realizado pelo Núcleo de Mobilização 

Permanente – UFF/INFES, a exposição da Ocupação no INFES intitulado: Este Instituto não 

é mais o mesmo. 

                                                             
20 Página eletrônica da Ocupação UFF-INFES. Ver <https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/> Acesso em 

31/01/2022 

 

https://www.facebook.com/ocupacaouffinfes/
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Figura 31 - Este Instituto não é mais o mesmo 

 

Fonte: Núcleo de Mobilização Permanente – UFF/INFES 

 Fotografias foram impressas e penduras em um varal a fim de expor os 

acontecimentos que antecederam o início do ano de 2017, para os futuros alunos ingressantes. 

Figura 32 - Exposição de fotografias no corredor principal do INFES 

 

Fonte: Núcleo de Mobilização Permanente – UFF/INFES 
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As marcas que ficaram após a ocupação do Instituto, não desapareceram. Do início ao 

fim, os estudantes ocupantes tomaram para si a responsabilidade de seu processo formativo, 

decidindo e reformulando qual conteúdo (currículo) seria mais pertinente para aquele 

momento. Não havia barreiras entre os cursos e as trocas de conhecimento puderam circular.  

Etimologicamente, “currículo” vem do latim “currere”, que significa rota, caminho. 

Representa, então, a proposta de organização de uma trajetória, atividades a serem realizadas. 

É o conhecimento reunido e elaborado, considerando tanto a subjetividade quanto a totalidade 

do processo. 

Currículo como soma de exigências, como base de experiências, como legado 

tecnológico e cientificismo. 

Currículo é uma tentativa para comunicar princípios e aspectos essenciais de um 

propósito educativo de forma que permaneça aberto à discussão crítica e possa transformar 

ações efetivas em prática profissional. 

Currículo é um meio com o qual se faz a publicização de experiências conforme 

propostas educativas. Implica conteúdo e método em sua mais ampla aplicação, revela-se nas 

formas de realização nas instituições do sistema educativo.  

 

3.3 – O currículo como confluência de práticas: currículo é objeto histórico e social 

 

O currículo é a organização do conhecimento, tornando-se necessário com o 

surgimento da escolarização em massa, precisou-se de uma padronização do conhecimento a 

ser ensinado, ou seja, que as exigências do conteúdo fossem as mesmas.  Para alguns, apenas 

o conteúdo de cada matéria, outros se referem à proposta pedagógica da escola e “aquilo que 

cai nas provas”.  A verdade é que não se trata apenas de uma definição teórica, ou uma 

questão burocrática. A elaboração de um currículo é chave fundamental no processo do 

trabalho pedagógico. 

É um equívoco pensarmos que daremos conta de toda complexidade que carrega o 

currículo, mas podemos compreender as partes que compõem o todo. Como propõe BRUNER 

(1997), o conhecimento está ligado à experiência. Desenvolver o currículo implica construir 

relações mais significativas com os conhecimentos, descobrindo-os, fazendo ciência. Dito 

isto, o conhecimento não é uma linha reta a ser seguida, digo, não se ‘passa’ por um assunto e 

nunca mais ouviremos falar. Como uma espiral, passamos por certos conteúdos em certas 
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fases de nossas vidas e voltamos a vê-los novamente em outro momento, em outros contextos, 

em níveis de maior ou menor grau, mais ou menos formais.  

A ciência não é encontrada na natureza, é uma ferramenta que está na cabeça dos 

homens. É preciso produzi-la por intermédio das descobertas, das experiências, com os erros, 

no processo. Na sociedade atual, a ciência nos chega em forma de notícias soltas, como 

resultado-fim. Tem muito mais a ver com o processo de construção deste saber científico em 

sua descoberta 

O currículo é objeto que se constrói no processo de configuração, implantação, 

concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e, em sua avaliação, como 

resultado de diversas intervenções que nele se operam. Seu valor real depende desses 

processos de transformação aos quais se vê submetido – enfoque processual 

Currículo prescrito; Currículo apresentado aos professores; Currículo modelado pelos 

professores (ensino interativo – currículo em ação); Currículo realizado; Currículo avaliado. 

SACRISTÁN (2003) entende o currículo como algo difícil de ser definido pelo fato de ser 

elaborado dentro de contextos históricos. Dependendo da cultura e dos propósitos de cada 

sociedade. Para o autor, currículo não é algo que está ou que se faz fora da escola, mas sim 

algo que emerge dela.  

Currículo é práxis antes que um objeto estático, emanado de um modelo coerente de 

pensar a educação e as aprendizagens. Não se esgota na parte explícita do projeto de 

socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão da função socializadora e cultural 

que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dela uma série de subsistemas: a) o 

âmbito da atividade político-administrativa; b) o subsistema de participação e controle; c) a 

ordenação do sistema educativo; d) o sistema de produção de meios; e) os âmbitos de criação 

culturais, científicos etc.; f) subsistema técnico-pedagógico: formadores, especialistas, 

pesquisadores; g) o subsistema de inovação; h) o subsistema prático-pedagógico. 

Esquema de controle do processo pedagógico tem várias consequências negativas:  

1. Não proporciona um verdadeiro sistema de controle do currículo para avaliar o sistema 

escolar e suas escolas, detectar as desigualdades entre as mesmas ou entre zonas, 

diagnosticar necessidades de formação do professorado ou de educação 

compensatória, etc. 

2. Deixa entregue à instância administrativa, que regula o currículo, a atuação em 

campos técnicos que correspondem a outros âmbitos de decisão pedagógica. 

Confunde-se a função de controle com a função técnica de orientação, contribuindo 
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assim para forjar um clima de dependência profissional das instâncias que 

propriamente deveriam atuar no campo técnico-pedagógico, escolas e professores, 

quanto à burocracia administrativa, mantendo a debilidade profissional dos docentes. 

À maior dependência do professor das regulações da administração corresponde um 

menor desenvolvimento de instâncias de modulação intermediária do currículo. 

3. Cria a ilusão de que uma política educativa progressista pode assim atuar de forma 

rápida e barata sobre o sistema escolar, melhorando a qualidade. 

4. Descuida ou não pondera suficientemente os caminhos e a criação de recursos estáveis 

mais eficazes a médio e longo prazo para proporcionar mais qualidade ao sistema, 

como a melhora da qualidade do professorado, o aperfeiçoamento próximo seu local 

de trabalho e a criação de materiais e meios de qualidade que transfiram o currículo 

para planos práticos de atuação, a dotação de melhores meios nas escolas e a melhor 

ordenação e funcionamento das mesmas. 

5. O controle da qualidade do processo, por meio da inspeção educativa, cria um clima 

de relações rarefeitas na educação pela ambiguidade e contradição entre diferentes 

funções atribuídas à figura do inspetor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação do INFES revelou a possibilidade de organização dos estudantes para 

realizar aulas públicas, atividades de interação, a escolha do conteúdo que gostaríamos de 

aprender, aproximando teoria e prática. Estávamos vivenciando tudo aquilo que acumulamos 

ao longo da graduação. Os debates sobre a estrutura da Universidade e os currículos foram 

possíveis na medida em que comparávamos anotações e configurações dos cursos. A visão de 

totalidade dos cursos e níveis de ensino – Ed. Básica e Ensino Superior. Currículo 

prescrito/currículo modelado por sujeitos socais que o vivem/o implementam. Colocamos em 

pauta os processos de formação que são impostas e definimos processos de formação que 

emergiram das conjunturas. 

Tomar o espaço público em nossas mãos, demonstrou a capacidade que temos de fazer 

o que gostaríamos em prol do coletivo e com o coletivo. Havia solidariedade de classe, muito 

estudantes não tinham para onde ir e morar na ocupação proporcionou viver de forma integral 

o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. O contato direto com os professores e 

funcionários (que nos apoiaram desde o início e foram extremamente solidários). 

Acordávamos com a chegada dos colegas funcionários, às 5h da manhã, para abrir o portão. 

Todo mundo se ajudava. Havia a questão de os funcionários terem que entrar para bater o 

ponto, mas não deixávamos eles realizarem as tarefas cotidianos.  

A lógica do individualismo se quebrou a partir do momento que nos colocamos em 

movimento para organizar o nosso campus para as nossas necessidades mais imediatas, mas 

também para as necessidades das outras ocupações. Como ocorreu a ida a Brasília, reunindo 

estudantes de cada ocupação para lutar contra o governo Temer. 

A problematização da questão da divisão do trabalho foi vivenciada por nós mesmos, 

num espaço objetiva e subjetivamente específicos. O sentido trabalho fora da ocupação e do 

trabalho dentro dela. Aqui fora, a lógica do trabalho é esvaziada de sentido, sendo voltada não 

para as necessidades humanas, mas para o mercado, refletindo o acúmulo de riqueza na mão 

de pequenos grupos. Na ocupação, o trabalho foi totalmente voltado para as demandas reais. 

Por conta disso, o trabalho não era uma tortura, pois havia prazer em realizar as atividades e 

ver a ocupação florir e caminhar coletivamente. O trabalho tomado como categoria central: 

Assim, o trabalho é categoria central de análise da materialidade histórica dos 

homens porque é a forma mais simples, mais objetiva, que eles desenvolveram para 

se organizarem em sociedade. A base das relações sociais são as relações sociais de 

produção, as formas organizativas do trabalho. (PIRES, M. F. C. 1997, p. 89) 
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Só foi possível percorrer esse caminho ao compreender o processo educativo a partir 

das relações cotidianas entre professores e alunos. Através da ocupação foi possível realizar 

abstrações, ou seja, teorizar sobre as contradições empíricas, estando mais próximos da 

compreensão plena do processo educacional.  

O trabalho é atividade vital e essencial, mas, na sociedade capitalista, o trabalho é 

comprado por um preço, ou seja, é explorado. Sendo assim, “um processo de alienação e 

expropriação da atividade essencial em sua plenitude” (ibidem, 1997, p 89). A exploração do 

trabalho determina um processo de alienação. Nesse sentido, os homens tornam-se menos 

homens, há uma quebra na possibilidade de, pelo trabalho, promover a humanização dos 

homens. 

Fica aqui registrado meu respeito e admiração a todos os estudantes que ocuparam 

suas escolas e universidades, lutando contra o Estado e a lógica do mercado, trabalhando (no 

sentido marxista) para manter a organização das escolas e Universidades.  

Toda prática pedagógica gira em torno de um currículo. Isto significa que o currículo 

resulta de escolhas sobre o que é, enfim, a cultura da escola, considerando as opções políticas, 

as concepções psicológicas, epistemológicas, valores sociais, filosofias e modelos educativos. 

A seleção cultural implica imediatamente a política curricular, a estrutura do sistema 

educativo, a organização escolar. 

É preciso estar aberto política e ideologicamente para dar o passo necessário, rumo ao 

avanço da consciência para si; tomar consciência de sua condição de classe explorada e se 

comprometer com a luta de classes, além de muita coragem, muita força de vontade, e dar a 

cara a tapa (literalmente, pois muitos estudantes sofreram ataques brutais das polícias, 

principalmente em Brasília quando fomos recebidos com bombas e tiros).  

Sem dúvidas as ocupações estremeceram esse país, deixando legado de luta, de 

aprendizagem e para sabermos que é possível construir alternativa por fora da lógica 

capitalista.  

Rumo à uma sociedade dos trabalhadores e para os trabalhadores! Rumo ao 

socialismo! 
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