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E se não resistir e desocupar 

Entregar tudo pra ele então, o que será? 

Sonho em corrosão, migalhas são 

Como assim bala perdida? O corpo caiu no chão! 

Num trago pra morte cirrose de depressão 

Se o pensamento nasce livre aqui ele não é não 

 

A beleza de um povo, a favela não sucumbir 

Meu lado África, aflorar, me redimir 

O anjo do mal alicia o menininho 

Toda noite alguém morre 

Preto ou pobre por aqui 

Ao trabalhador que corre atrás do pão 

É humilhação demais que não cabe nesse refrão [...]
1
 

  

                                                
1
 Trecho da música Convoque seu Buda (2014) que dá nome ao terceiro álbum de estúdio do cantor e 

compositor brasileiro Criolo. 



RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo compreender o movimento de ocupação de unidades 

escolares realizado por estudantes contra a “Medida de Reorganização” da rede estadual de 

ensino que o governo de São Paulo tentou implantar em novembro de 2015. O campo 

empírico desta análise é a ocupação da escola estadual José Lins do Rego e foram 

suscitados questionamentos sobre se essa mobilização expressou uma luta particular de 

estudantes secundaristas frente às políticas de educação impostas pelo Estado paulista ou 

se, de fato, se constituiu na defesa por uma escola pública, gratuita e democrática com 

participação popular nas decisões administrativas e pedagógicas da escola. Na análise deste 

objeto de estudo tomou-se o materialismo histórico e dialético como abordagem teórica e 

metodológica. Adotou-se como procedimentos de pesquisa: revisão da literatura 

especializada disponível em teses, dissertações, capítulos de livros e artigos acadêmico-

científicos; análise documental: em leis, decretos, relatórios, atas e pautas elaboradas por 

ocasião da ocupação. Realizou-se entrevistas semiestruturadas com estudantes e professores 

que participaram do movimento conhecido como primavera secundarista e, à luz do 

método documentário, analisou-se registros fotográficos que permitiram apreender a visão 

de mundo dos sujeitos por meio da análise do habitus coletivo. No curso da investigação, 

identificou-se que o engajamento coletivo insurgiu ante a crítica à política adotada pelo 

governo estadual e também se tornou uma forma propositiva ao se aplicar à realidade da 

escola ocupada os ideais de educação dos sujeitos ali engajados. As imagens fotográficas 

analisadas são reveladoras da forma como o Estado brasileiro e, aquele em particular, atua 

em situações de contraponto ou de conflito, não dialogando, mas, por meio da repressão e 

com apelos judiciais à reinvindicações populares, de modo particular, no campo da 

educação. Constatou-se, ainda, que o movimento se configurou para além de denúncias, 

pois, os estudantes e os demais membros da escola José Lins do Rego deram prova de que, 

a despeito da violência policial ali instaurada, o autoritarismo não é plenamente triunfante. 

Ele pode desfazer-se sob a forma de resistência de quem constrói, luta e difunde um projeto 

de sociedade, de educação e de escola para a transformação social. Isso porque, ao 

discordarem do modelo de educação vigente – opressor e alienante –, as pessoas, em 

especial os estudantes engajados deram vida a uma práxis educativa coletiva e horizontal. A 

escola na qual estudavam e trabalhavam ficou identificada como espaço público educativo 

e a ela foram atribuídos novos significados, tornando aquele um momento histórico na 

formação da consciência de classe dos sujeitos que vislumbraram à transformação da 

realidade por meio de ações coletivas. 

 

Palavras-chave: Política educativa. Ensino médio público, gratuito e de qualidade. 

Ocupação de escolas. Primavera secundarista. Práxis Educativa. 

  



ABSTRACT 

 

This research aimed to understand the occupy movement executed by young students on 

selected schools in the state of Sao Paulo, November 2015. The occupy movement aimed to 

express opposition to a project, created by the Education Department of Sao Paulo, Brazil, 

called “Medida de Reorganizacao da Rede Estadual de Ensino”. This project had the goal 

of reforming the educational structure of schools in the state. The empirical field of this 

analysis is the occupation of José Lins do Rego High School, a secondary school run by the 

state of Sao Paulo and the one of the many school to question the changes that the state 

wanted to implement. The goal of students occupying José Lins do Rego was to express 

their thoughts about the reform and to receive confirmation from the state that the reformed 

educational structure of schools would be free, democratic, with a good educational 

curriculum and that the community, students and parents were able to join and vote on 

decisions - administrative, pedagogical, financial - that the Educational Department were 

taking, to make sure that this new model of school would be suitable for all the 

students.  For this research a semi-structured interview, with students and teachers who 

participated in the occupation, and analysis of photographic records of the event were 

utilised. During the research we could notice that the occupation, different to what the 

government and citizens of Sao Paulo believed, was not just a riot. The students joined the 

occupation as an act to show that they were unhappy with what the government was trying 

to implement; they wanted to have their voice heard and be an active part in the decisions 

that would be taken. The photographs analysed during this research shows that the police 

used violence to intimidate the students and teachers during the occupation and it was clear 

that there was no interest in conversation or fairness. Even though the police‟s treatment of 

the students, teachers and other employees of José Lins do Rego High School was violent 

and unnecessary, the group kept resistant and showed that authoritarianism is not always 

triumphant. The resistance and persistence of the students to reach their goal despite the 

negative response from the government was successful. In the end it was understood by the 

government that what the students were looking for was that if there was a new model of 

education being created it should fulfil everybody‟s need and not just an oppressive new 

curriculum that the students and staff would need to get used to. When the group worked 

together towards their idea they created a new educational praxis – José Lins do Rego High 

School is now recognised as an educational space open to all the students, teachers and staff 

to express their needs.  The occupation of José Lins do Rego High School was an important 

occasion for all the people that believe in transformation and change by teamwork. 

 

 

Key-words: Educational Policy. Public and quality high school. Occupation of schools. 

Secondary Spring. Educational Praxis. 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Imagem 1 –  Primeira assembleia na ocupação da E.E. José Lins do Rego.................... 47 

Imagem 2 –  Registro do dia da ocupação da E.E. José Lins do Rego............................ 51 

Imagem 3 –  Reunião deliberativa na ocupação da E.E. José Lins do Rego................... 54 

Imagem 4 –  Atividade durante a ocupação da E.E. José Lins do Rego.......................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Legislação e reformas na carreira docente no estado de SP..................... 27 

Quadro 2 – Atendimento Escolar por etapa da educação básica I Situação SEE/SP 

em 2015 I Projeção do número de escolas para 2016.............................. 

 

43 

Quadro 3 – Distribuição das escolas por tipo de atendimento SEE/SP....................... 44 

Quadro 4 – Pauta de reivindicações dos estudantes da escola estadual José Lins do 

Rego e as respostas da diretoria da unidade escolar................................. 

 

84 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APEOESP Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

CEBs  Comunidades Eclesiais de Base 

CIMA Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de  dos 

Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MEC  Ministério da Educação 

MST  Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

MTST  Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

SAEB  Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SARESP Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SEE/SP Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

UBES  União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

UEE  União Estadual dos Estudantes de São Paulo 

UNE  União Nacional dos Estudantes 

UPES  União Paulista dos Estudantes Secundaristas 



 

SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 14 

 

1 A PRIMAVERA SECUNDARISTA COMO OBJETO DE ESTUDO........ 20 

1.1 Historicidade, juventudes e as políticas públicas......................................... 20 

1.2 Enquadramento teórico e metodológico da investigação............................ 30 

1.3 Metodologia e instrumentos de análise......................................................... 32 

 

2 A OCUPAÇÃO: O MACRO E O PARTICULAR NA ESCOLA JOSÉ 

LINS DO REGO................................................................................................. 

 

36 

2.1 Escola e os sujeitos da ponte pra cá.............................................................. 36 

2.2 Primavera secundarista e a educação no estado de São Paulo.................. 42 

2.3 Dia D: o engajamento coletivo naquele 14 de novembro de 2015............... 47 

2.4 Organização coletiva dos sujeitos engajados............................................... 54 

2.5 A práxis educativa na ocupação da escola José Lins do Rego.................. 59 

 

3 ESCOLA OCUPADA COMO ESPAÇO DA LUTA DE CLASSES............ 65 

3.1 Correlação de forças nas políticas em educação para as classes populares.. 65 

3.2 Escolarização para as juventudes pobres: o direito tardio ao ensino médio 

público................................................................................................................. 

 

72 

3.3 Resistência e repressão: enfrentamentos entre estudantes e o governo do 

estado........................................................................................................... 

 

79 

3.4 A luta continua!................................................................................................ 88 

 

 CONSIDERAÇÕES........................................................................................... 91 

 

 REFERÊNCIAS................................................................................................. 93 

 

 APÊNDICE – LISTA DE ESCOLAS QUE SERIAM DESATIVADAS, 

POR MUNICÍPIO E DESTINAÇÃO DOS PRÉDIOS.................................. 

 

98 

 ANEXO A – PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS ESTUDANTES.......... 103 

 ANEXO B – RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR................... 105 

 ANEXO C – PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO............................ 108 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na infância me intrigava assistir ao retorno do exército de homens e mulheres 

vindos, quase ao mesmo tempo, de distintas rotinas de trabalho, compartilhando o mesmo 

ônibus todos os dias, criando laços que ainda hoje nos são de grande apreço. Nessa rotina 

sofrida era eu que percebia uma vida de possibilidades perdidas. Como filho de trabalhador 

pobre, estudar era a chance de melhorar a vida, desde que nos dedicássemos a conciliar 

com alguma fonte de renda. Por conta disso, muitos têm que preterir a escola em favor do 

trabalho e do sustento da família, como faz a maioria dos filhos de trabalhadores 

assalariados e pobres.  

Na esperança de melhorar o amanhã, como na epígrafe do rapper Criolo, via 

multidão de humanos com potenciais e sonhos sendo negligenciados pela exploração 

cotidiana e contínua. Nessas condições padecem as trabalhadoras e os trabalhadores, 

principalmente os jovens dos segmentos pobres da população, os quais, em decorrência das 

desigualdades de oportunidades impostas pela estrutura social capitalista e por conjunturas 

econômicas e sociais díspares, estão expostos ao crime organizado nas periferias das 

cidades e no campo, aliciados pelo tráfico de drogas, como alvo da violência, inclusive, 

institucional: grupos de extermínio e milícias, comumente associados ao aparato policial do 

Estado. Abandonados pelo Estado e pela sociedade brasileira, parte desse segmento se 

tornou os sujeitos dessa pesquisa: jovens estudantes vítimas da desigualdade e da opressão 

na sociedade capitalista.  

Com os estudantes das escolas públicas de São Paulo que se engajaram na 

primavera secundarista – que são parte desse universo –, compartilhamos as vivências do 

movimento de ocupação desencadeado naquele momento. O termo é usado pelos estudantes 

para designar a mobilização política de ocupação das escolas iniciada em São Paulo no ano 

de 2015, Secundarista é uma opção política – recuperação histórica – que considera essa 

fase da escolarização não mais de Ensino Secundário, mas o Ensino Médio. Primavera, 

como a estação do florescimento, depois do castigo do inverno, que resgata um 

acontecimento da história conhecido como a Primavera dos Povos e a Primavera Árabe
2
. 

Nossa participação nos eventos analisados fornecem subsídios para uma melhor 

compreensão das contradições da realidade, e requererem rigor metodológico ante a 

proximidade do pesquisador – inclusive afetiva – com o objeto investigado. 

                                                
2
 Acerca das Primaveras dos Povos. Ver Hobsbawn, Eric J. A era das revoluções, 9.ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1996. 
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A escola pública nos acolheu em toda a formação escolar e nela iniciamos a 

profissão docente. A atual condição de pesquisador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mantido com financiamento 

público advindo de fontes geradas pelo trabalho de segmentos da população explorada pelo 

capital, pode ser considerada uma condição privilegiada – mas que é um direito 

constitucional – e inédita na família e na classe social à qual pertencemos. É desse o lugar 

que falamos como pesquisador imbricado
3
 em uma determinada realidade a ser analisada, 

como sujeito crítico que entende a relevância da pesquisa como produção científica do 

conhecimento, com potencial de transformação da realidade e caminho para a melhoria na 

vida, para inclusão social e política dos excluídos. 

Como professor da escola estadual José Lins do Rego no período compreendido 

entre 2011 e 2015, criou-se uma relativa identificação com esse ambiente formado por 

estudantes, professores e demais funcionários. Esta é a principal razão nos levou a eleger a 

instituição educativa como lócus de investigação dessa pesquisa na dissertação de 

mestrado, ora em conclusão.  

No cenário, verificou-se a ênfase na defesa histórica pela categoria docente da 

educação pública nesse estado que deságua em 2015 com mais uma pauta de luta na qual os 

estudantes secundaristas, articulados em grêmios estudantis e imersos no enfrentamento 

ante as políticas autoritárias despontam como sujeitos coletivos nela engajados. Estes 

sujeitos se mobilizaram em torno de um movimento conhecido como “Não Fechem Minha 

Escola” e promoveram a primeira ocupação na Escola Estadual Diadema, na região do 

ABCD paulista – em nove de novembro deste ano –acompanhados pelos secundaristas da 

Escola Estadual Fernão Dias, no bairro de Pinheiros na capital paulista. 

Nesse contexto, tanto o governo estadual quanto a mídia tradicional nomeavam os 

acontecimentos como “invasão” das escolas, enquanto os estudantes sustentavam o uso do 

termo “ocupação”, por entenderem que se diferenciava de estar-se ocupando, ou seja, 

apropriando-se de um espaço ao qual pertenciam, não como invasores de propriedade 

alheia. Professores e demais membros da escola, assim como a própria Secretaria da 

Educação não esperavam tamanha reação por parte dos estudantes. Diante dos 

                                                
3
 A proximidade deste pesquisador com o tema da dissertação vem desde sua militância no movimento 

estudantil, ainda no ensino fundamental. A trajetória de engajamento político e social no campo da educação 

se constituiu primeiro no movimento secundarista na adolescência, depois no universitário, na graduação em 

História. Na luta pelos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

(LGBTQI+) e, posteriormente, no sindicato dos professores de São Paulo.  Nosso trabalho como docente na 

rede estadual de ensino paulista se estendeu entre 2010 e 2017. 
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acontecimentos faziam-se indagações focadas em uma nova forma de “mobilização 

política” que era adotada pelos estudantes e que consistia no ato de “ocupar”. 

Sobre esse formato de luta política convergem os especialistas com a tendência de 

que nos países latino-americanos e caribenhos crescem mobilizações estudantis por 

educação de qualidade e por políticas públicas democráticas voltadas para os segmentos 

populares
4
. Contudo, historicamente no Brasil, a maior incidência desse tipo de luta tem se 

manifestado entre os estudantes universitários
5
, promovidas, principalmente, pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE), com pautas próximas dos movimentos sociais 

(MESQUITA, 2003). 

Trazemos, portanto, para a análise um problema no qual jovens estudantes de 

escolas públicas paulistas, cujo posicionamento político em face das adversidades que 

enfrentam tem sido considerado, na literatura, como em estágio de resignação (WELLEN, 

2011; MESQUITA, 2003). Estes, por meio da mobilização e da articulação política, 

ascendem ao patamar de “sujeitos coletivos engajados”, somando-se a coletivos culturais, 

sindicais e aos movimentos sociais – tradicionais e aos novos – com posturas do tipo 

ocupação de espaços escolares. 

Considerando-se a diversidade de contextos econômicos, sóciohistóricos e a 

especificidade de condutas na ocupação das escolas distribuídas por todas as regiões do 

estado de São Paulo – entre novembro e dezembro de 2015 –, delimitamos a análise aos 

dados empíricos provenientes da ocupação da escola estadual José Lins do Rego, localizada 

na periferia da capital paulistana.   

                                                
4
 Salientamos que essa é uma tendência que se estende ao longo da história brasileira, na qual os estudantes se 

engajaram: nos movimentos Juventude Comunista e Juventude Integralista, a partir da Revolução de 1930; em 

oposição ao nazi-fascismo de Hitler e pressionando o governo do então presidente Getúlio Vargas a tomar 

posição firme em face da guerra. Um fato marcante nesse embate se deu com a ocupação dos estudantes, em 

1942 , da sede do Clube Germânia, na Praia do Flamengo 132, Rio de Janeiro, tradicional reduto de militantes 

nazifascistas. Os estudantes também participaram da campanha O Petróleo é Nosso (1948 a 1953), que 

defendia a nacionalização desta riqueza natural num contexto em que havia grande interesse do capital – 

nacional e internacional – pela entrada de empresas estrangeiras para a extração do mineral, cujo impasse 

chegou ao fim em 1953, quando foi criada a Petrobrás. Estavam integrados à Campanha pela Legalidade, ao 

transferir a sede das entidades estudantis do Rio de Janeiro para Porto Alegre e garantindo que João Goulart 

assumisse a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. Os estudantes também se mobilizaram 

no movimento em defesa da abertura por mais vagas para o ensino superior associado ao que se tornou 

conhecido como o internacional movimento estudantil de 1968, na luta pelas Diretas Já, em 1983/1984, no 

conhecido movimento político dos Caras Pintadas ou o Fora Collor, em 1992 e em defesa da democracia de 

2013 a 2016. (MESQUITA, 2003). 

 
5
 Como referência, temos o movimento secundarista e universitário brasileiro no qual as juventudes estudantis 

mantiveram-se na resistência em defesa da educação, agregando-se a forças de resistência como os partidos 

políticos e os movimentos sociais, organizados na União Nacional dos Estudantes - UNE - criada em 1937, e 

na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES, em 1948. 
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Para Marx (1976), existe uma diferença procedimental significativa quando se trata 

do movimento da pesquisa e da exposição de um trabalho (processo ou resultado), pois, na 

pesquisa exploratória deve-se considerar o contexto histórico, as condições materiais de 

existência dos sujeitos implicados e as lutas entre as classes sociais. Contudo, apenas “[...] 

depois de cumprida essa tarefa [é que] pode-se expor adequadamente o movimento geral” 

(MARX, 1976, p. 15). Neste sentido, no momento de exposição, deve-se ponderar o que é 

relevante, ou seja, o essencial nas informações que foram coletadas e sistematizadas, 

pensadas e organizadas, diferentemente da fase exploratória da investigação. 

Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2015, p. 64) concebem a produção científica 

como um processo metódico em que os objetos de pesquisa são conquistados e construídos 

– como ação sistematizada de um sujeito pesquisador não ingênuo –, tornando-se 

necessário “[...] interrogarmos sobre as técnicas de construção das perguntas formuladas ao 

objeto”. A formulação do problema de pesquisa na forma de pergunta de partida é 

apontada por Quivy e Campenhoudt (2008, p. 32) como uma referência importante, como o 

fio condutor na problematização e na sistematização do objeto a ser investigado. Esse 

caminho, permite a “[...] apreensão dos processos sociais [de modo a] assegurar a unidade 

da investigação”.  

Para Umberto Eco (2012), na pesquisa, a etapa de análise da realidade deve 

possibilitar rupturas com o senso comum subsidiada por um arcabouço teórico levado a 

cabo com rigor metodológico, a ser apresentado na forma de interrogação. Assim, para 

superar as aparências primeiras deve-se considerar a influência dos pré-conceitos e das 

ideologias no processo de construção do objeto de pesquisa, tendo como referência uma 

questão de partida, objetivo geral e específicos.  

 

Questão de partida: A ocupação da escola José Lins do Rego protagonizada por 

estudantes do ensino médio público na primavera secundarista em face da Medida de 

Reorganização da rede estadual de ensino implantada pelo governo do estado de São Paulo 

em 2015, pode ser considerada um movimento amplo no qual os jovens se engajaram na 

forma de luta em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade – como direito subjetivo 

– que contempla a participação de segmentos populares nas decisões administrativas, 

pedagógicas e financeiras conforme previsto na legislação brasileira?  
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Objetivo geral 

 

Compreender o movimento de ocupação da escola José Lins do Rego pelos estudantes do 

ensino médio público engajados na primavera secundarista em meio à Medida de 

Reorganização da rede estadual de ensino implantada pelo governo do estado de São Paulo 

em 2015 como forma de luta em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade que 

atenda ao direito subjetivo de educação, como dever do estado e da sociedade brasileira.  

 

Objetivos específicos: 

 

● Analisar o contexto das políticas de educação para as juventudes brasileiras pobres 

que estudam em escolas públicas e gratuitas de ensino médio, em particular no Estado de 

São Paulo. 

● Analisar o movimento de ocupação da escola José Lins do Rego por estudantes do 

ensino médio público e gratuito bem como outros segmentos da sociedade à mobilização 

política ante a Medida de Reorganização da rede estadual de ensino implantada pelo 

governo do estado de São Paulo em 2015. 

● Analisar o modus operandi das atividades na escola ocupada, considerando o papel 

dos sujeitos coletivos da instituição, dos movimentos sociais e dos sindicatos nas decisões 

de condução diária das atividades.  

● Analisar as formas de articulação dos estudantes, professores e outros sujeitos 

coletivos com os agentes do Estado de São Paulo visando mediações em face das medidas 

arbitrárias que suscitaram o movimento de ocupação na rede estadual de ensino. 

 

O texto mantém como estrutura: o capítulo primeiro apresenta o referencial 

epistemológico, teórico e metodológico que dá sustentação ao objeto de pesquisa. No 

segundo, analisamos o contexto no qual se inscrevem a escola José Lins do Rego e os 

sujeitos da pesquisa; as proposições da política de educação do governo do estado de São 

Paulo traduzida na Medida de Reorganização da rede estadual de ensino que suscitou a 

mobilização da primavera secundarista e resultou na ocupação das escolas pelos 

estudantes, ressaltando contrapontos e críticas. Destacamos, ainda, a organização das 

atividades – práticas do cotidiano – no momento da ocupação o que possibilitou 

problematizar o papel dos sujeitos coletivos engajados e da sociedade frente à instituição 

escolar, detendo-nos particularmente, sobre os movimentos sociais e os sindicatos 
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coparticipantes do movimento em defesa do direito à educação pública, gratuita e 

socialmente referenciada. O terceiro capítulo apresenta um panorama das políticas de 

educação para as juventudes brasileiras pobres que estudam em escolas públicas e gratuitas 

de ensino médio, em particular no estado de São Paulo. Neste tópico, analisamos a práxis 

educativa experienciada pelos sujeitos engajados como o contraponto ao autoritarismo 

imposto pelo estado em face da ocupação da escola José Lins do Rego, os 

encaminhamentos e desdobramentos dessa política imputada à rede de ensino, em 

particular.  
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1 A PRIMAVERA SECUNDARISTA COMO OBJETO DE ESTUDO 

 

 Ensina-nos Marx (1976, p. 15) que “[...] a pesquisa deve captar com todas as 

minúcias o material, analisar as suas diversas formas de desenvolvimento e descobrir a sua 

ligação interna”. Entende o estudioso que uma teoria não pode ser pensada, muito menos 

entendida, sem correspondência com o contexto histórico: toda teoria deve estar enraizada 

na realidade histórica, visando transformá-la.  

De acordo com o professor Lincoln Moraes de Souza (2018), toda pesquisa cuja 

temática esteja inscrita no campo das políticas públicas assume o caráter de teoria social. 

Assim, a importância da análise do cotidiano de uma determinada forma de organização 

coletiva, das atividades que as pessoas realizam e da forma como nela atuam, cumpre, 

sobremaneira, a tarefa de avançar nessa teoria. No estudo sobre a ocupação dos estudantes 

da Escola Estadual José Lins do Rego, o aporte analítico aplicado à mobilização que é 

encampada pelos sujeitos da escola – estudantes, familiares, funcionários e professores, 

membros da classe trabalhadora pobre e que têm na educação pública e gratuita um forte 

apelo à transformação social – proporcionou-nos identificar indícios do modus operandi, do 

fazer e do produzir uma luta por determinados direitos e políticas públicas, de modo 

particular, a educação. 

Por esse motivo, procedemos nesta seção com uma análise acerca da historicidade 

na qual se inscrevem as falas dos sujeitos que são analisadas e, portanto, apresentadas ao 

longo desse relatório de pesquisa.  

 

1.1 Historicidade, juventudes e as políticas públicas 

 

O fato de uma pessoa estar aos dezesseis anos de idade numa família de classe 

média alta no Bairro de Perdizes, parte central da cidade de São Paulo, certamente não 

corresponde à mesma realidade de um jovem com a mesma idade morando no Jardim 

Ângela, localizado na periferia. Ademais, os estudantes matriculados na mesma turma de 

uma escola não têm as mesmas experiências como juventude: cada pessoa carrega consigo 

suas individualidades. Isso porque vivem em condições distintas e particulares do ponto de 

vista material, racial, de gênero entre outras dimensões que são históricas, e, portanto, 

diferem entre si. A trajetória dos jovens aos quais nos referimos é marcada por estrutura 

familiar, econômica, social e cultural que incidem sobre suas condições de habitação, 

transporte, saúde, lazer por diferentes aportes culturais e que pesam sobre o acesso, ou seja, 
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a negação a direitos e oportunidades sociais como a escolarização. Assim, os segmentos 

jovens da população, pelo fato de estarem inseridas em realidades sociais distintas, 

conforme Frigotto (2009), não devem ser considerados no singular, mas no plural, como 

“juventudes”. 

Ao falar sobre sujeitos na juventude sob o ponto de vista geracional, significa dizer 

que as pessoas em seu desenvolvimento – físico/motor, cognitivo, afetivo e social –, estão 

transitando entre o estágio de dependência infantil à prometida autonomia para a fase 

adulta. Este termo é disputado por diferentes correntes teóricas, metodológicas e 

ideológicas, pois implica um processo de reconhecimento, por vezes de estranhamento 

destes, no e com o mundo, principalmente o mundo do trabalho (SPOSITO, 2008). Esse 

embate não deve ser considerado como algo natural, como se fosse dado, acabado, mas, 

encarado de modo a entende-se que a relação dos jovens com o mundo decorre, 

primordialmente, de processos que implicam educação familiar e escolarizada.  

É na família e na escola – talvez nesta fase da vida, mais a escola e outros ambientes 

de socialização, inclusive a rua – que os jovens se deparam com os desafios para a 

propalada “autonomia” requerida pela fase adulta da vida. Nesse momento instauram-se 

novas responsabilidades como o aceno de construir uma nova família, caso não os tenha 

concretizado prematuramente. Em face dessas contingências, numa sociedade democrática, 

urge o direito à educação para todos como premissa para o exercício da autonomia e da 

cidadania (FREIRE, 2006). 

Retrocedendo um pouco no tempo visualizamos alguns indícios de rupturas e 

continuidades nos processos históricos que se revelaram como conquista de determinados 

direitos para a população jovem no Brasil, particularmente, no estado de São Paulo. A 

Constituição Federal de 1988 foi o primeiro dispositivo legal a assegurar educação como 

direito subjetivo
6
, público, gratuito e de oferta obrigatória, pelo Estado, em 

estabelecimentos oficiais, embora o capítulo da educação só tenha sido regulamentado com 

Lei nº 9.394/1996. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, atribuiu a crianças e adolescentes a condição de sujeitos de direitos, sendo um 

importante marco civilizador para a sociedade brasileira no tocante ao tratamento 

dispensado a essa população.  

                                                
6
 A ideia de direito subjetivo consiste na atribuição dada aos destinatários de uma lei ou política (direitos 

objetivos) permitindo que as pessoas possam realizar ações jurídicas, além de exigir dos demais o 

cumprimento dos deveres impostos pelas normas. Assim o cidadão brasileiro titular do direito subjetivo á 

educação pode exigir judicialmente do Estado o seu cumprimento. 
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No campo das políticas públicas para a juventude, a Emenda Constitucional Nº 

59/2009 – que consolidou a obrigatoriedade do Estado com a educação para todas as 

pessoas entre 04 e 17 anos – é considerada um avanço na efetivação do direito ao ensino 

médio público. Em 2010, com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, o ensino médio 

foi oficialmente compreendido como etapa final do processo formativo da Educação 

Básica, obrigatório por parte do estado brasileiro. Esta legislação normatiza os princípios e 

as finalidades desta fase do ensino brasileiro, a saber: 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio 

educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas 

condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

III - o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na 

sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática (BRASIL, 2010, p. 

824). 

 

Observamos na legislação que o princípio educativo para o ensino médio está 

ancorado na formação para o trabalho e para a cidadania. Assim, nessa fase de 

escolarização, os jovens de segmentos pobres da população são premidos a ingressar na 

estrutura produtiva, ou seja, no mundo do trabalho, como mercadoria a ser vendida a baixo 

custo, seja pelos altos índices de desemprego em que se encontra o país ou pelo valor do 

salário mínimo – atualmente valendo R$1039,00 – e de leis regulam o lucro dos patrões, 

que desamparam e punem os trabalhadores. Estamos, portanto, diante da difícil tarefa 

acessar ao estágio de sujeitos de direito.  

De acordo Gohn (2011, p. 346), neste contexto, a dimensão 

 

[...] dos direitos é fundamental, porque dá universalidade às questões sociais, aos 

problemas econômicos e às políticas públicas, atribuindo-lhes caráter 

emancipatório. É a partir dos direitos que fazemos o resgate da cultura de um 

povo e de uma nação, especialmente em tempos neoliberais que destroem ou 

massificam as culturas locais, regionais ou nacionais. 

 

Acerca dos direitos dessa população, a Lei nº. 12.852/2013, já durante o primeiro 

governo de Dilma Rousseff (2011-2014), instituiu o Estatuto da Juventude, regulamentando 

as políticas para a população na faixa etária entre quinze e vinte e nove anos (BRASIL, 

2013). Essa mudança no tratamento do governo para este segmento teve como marco a 

criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), do Conselho Nacional de Juventude 

(Conjuve) e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) em 2005. No tocante 

às conquistas de determinados direitos por parte da sociedade brasileira, é salutar a atuação 



23 

 

dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que exercem pressão e influenciam a tomada 

de decisões políticas em instâncias deliberativas e consultivas como o Congresso Nacional, 

Assembleias e Câmaras de vereadores e o Judiciário.  

Todavia, é importante observar que no período de 2003 e 2015 os esforços do 

governo federal para a garantia do direito à educação para a população jovem não esteve 

focada no ensino médio público, mas direcionaram para a geração de novas vagas nas 

universidades
7
 e em cursos técnicos e tecnológicos. Para tanto, optou-se pela transferência 

de recursos públicos para a iniciativa privada como o sistema S (SESI, SENAI, SENAC) e 

as faculdades particulares ligadas a grupos estrangeiros que contabilizaram crescente 

aumento nas matrículas e no lucro
8
.   

Como analisou Rosa (2003), no que tange às políticas educativas para as juventudes, 

os governos petistas promoveram uma 

 

[...] política diversificada, que se desenrolou através de diversos programas e 

ações, tais como: expansão de campus de Instituições Federais de Educação 

Superior; criação de novos campi e universidades por meio da instituição do 

Reuni; instituição do Prouni; criação do Sisu; aprimoramento do financiamento 

estudantil por meio do Fies; fomento da educação à distância (EAD), 

principalmente por meio da instituição da UAB; ampliação da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica; e apoio às políticas de ações afirmativas 

(ROSA, 2003, p. 173). 

 

Essas ações não seriam, portanto, suficientes para enfrentar os problemas que 

afetam as juventudes das classes populares, ante as desigualdades que padecem na estrutura 

social brasileira. Sobre os jovens impacta uma realidade que é agravada pela desigualdade 

em oportunidades e os preconceitos que enfrentam em relação a gênero, orientação sexual, 

étnico-racial e as assimetrias entre as regiões brasileiras.  

A despeito de o estado de São Paulo situar-se entre os mais desenvolvidos do ponto 

de vista econômico, concentra, provavelmente, as chances de disparidades, males e 

benefícios de um país continental: na economia, na política, na sociabilidade, na cultura, na 

                                                
7
 Houve significativo aumento nos investimentos e no número de matrículas no ensino superior durante os 

governos Lula e Dilma (2003 a 2015). Entre 1995 e 2002, o Brasil contou com um total de 2,4 milhões de 

universitário formados. Este número saltou para 9,2 milhões de graduados entre 2003 e 2014, fruto do 

Programa Universidade para Todos (ProUni), do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu). O ProUni garantiu a milhares de jovens carentes bolsas em instituições particulares 

de ensino superior, juntamente com um conjunto de medidas em “[...] apoio às políticas de ações afirmativas 

[...]” como a lei de cotas sociais e raciais nas universidades públicas e privadas (ROSA, 2003, p.173). 

 
8
 Tais cifras possibilitaram, pois, a formação de oligopólios empresariais, como o grupo Kroton e a Laureate, 

ambas com capital aberto na bolsa de valores. Ver: PERONI, V.M.V. Relação público-privado na Educação 

Básica: a democratização da educação? Movimento, Rio de Janeiro, ano 3, n. 5, p. 67-75, 2016. Disponível 

em:   http://www.revistamovimento.uff.br/index.php/revistamovimento/ . Acesso em: 12 out. 2017 

 

http://www.revistamovimento.uff.br/index.php/revistamovimento/
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vida das pessoas e da natureza em geral. Por isso, salientamos que as reformas de educação 

pública desse estado conduzidas ao longo de três décadas têm uma determinada 

singularidade que nos interpela a retomar sua história e melhor compreendê-la em tempos 

pretéritos e suas repercussões na rede de ensino atualmente. 

Por volta de 1995
9
– primeiro mandato do governador Mário Covas (PMDB) – 

iniciou-se a Agenda da Educação Pública do Estado de São Paulo
10

. À frente da pasta de 

educação estava Tereza Roserlei Neubauer da Silva e a reforma de ensino se direcionava a 

reorganização da rede estadual. O plano, contudo, só veio a ser materializado em 2007, no 

governo de José Serra (2006-2010), com o programa São Paulo Faz Escola (SPFE)
11

, cuja 

titular da pasta de educação era a professora Maria Helena Guimarães de Castro. Em 2009, 

ainda nessa gestão, o projeto passou a ser desenvolvido pelo secretário estadual de 

educação, Paulo Renato Souza. 

É nessa rede estadual que se concentra o maior número de matrículas do ensino 

médio, como preconizado pela LDB/1996, embora em São Paulo, assim como em outras 

unidades federativas brasileiras, essa modalidade de ensino seja ofertada nas redes 

particulares e públicas, municipal e federal. Neste estado, a rede é composta, 

majoritariamente, por escolas que contemplam educação infantil, fundamental e médio 

propedêutico, administradas pela Secretaria Estadual de Educação (SEE/SP). Em menor 

escala encontram-se as escolas mantidas e administradas pelas universidades estaduais 

paulistas – USP, UNESP e UNICAMP –, e pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica 

"Paula Souza"
12

, no qual é oferecido o ensino médio técnico, propedêutico, 

profissionalizante e tecnológico (integrado).  

Considerando-se, portanto, que São Paulo é a unidade federativa que detém a maior 

parcela do Produto Interno Bruto (PIB) do país e concentra operações mais influentes do 

                                                
9
 Por mais de duas décadas, o estado São Paulo foi governado pelas mesmas forças políticas que ingressaram 

no poder em 1995, com a eleição de Mário Covas (1995-1998; 1999- 2001). Seguiu-se o Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) com Geraldo Alckmin (2001-2002; 2003-2006), José Serra (2007-2010), 

Alberto Goldman (abril a dezembro de 2010). Geraldo Alckmin, que foi candidato vitorioso em 2010 e 

reeleito para governar o estado até dezembro de 2018. João Dória (PSDB) foi eleito governador de São Paulo 

em 2018, com mandato até 2022. 

 
10

 Decreto nº 41.054, de 29 de Julho de 1996. Autoriza a Secretaria da Educação a adotar providências 

relativas ao Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município e dá providência correlata. 

Disponível em: <www.educação.sp.gov.br>.  Acesso em: 18 set. 2019. 

  
11

 SEE/SP. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Secretaria da Educação de São Paulo cria nova 

agenda para a Educação Pública. São Paulo: Diário Oficial do Estado de São Paulo, v. 17, n. 157, 2007. 

 
12

 O Centro Paula Souza é uma autarquia estadual, criada em 1969, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que administra 220 

Escolas Técnicas (ETEC) e 66 Faculdades de Tecnologia do estado (FATEC).  
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mercado financeiro na América Latina, é possível constatar-se a ofensiva contra as causas 

populares por parte do partido que o governa anos seguidos: o PSDB, historicamente 

alinhado, aos interesses hegemônicos do capital (nacional e estrangeiro). Eis uma das 

razões pelas quais a educação brasileira no seu conjunto, orientada pelo ideário neoliberal, 

notadamente, desde os anos de 1990, tornou-se, por excelência, o campo de legitimação das 

políticas e da ideologia da classe social representada por este e outros partidos alinhados a 

ideologia e às práticas do neoliberalismo.  

Nesta perspectiva, Sanfelice (2010, p. 147), analisa que 

 

[...] os governantes paulistas oriundos do PSDB olham o mundo de um mesmo e 

único pedestal que nada mais é senão o estado burguês capitalista. Lá de cima, 

sempre com os mesmos óculos, detectam as mazelas, consideradas conjunturais e 

não estruturais, e tentam consertá-las. O pressuposto é que o capitalismo é 

consertável e, portanto, as elites devem se empenhar nas tarefas que o levarão a 

eternizar-se. 

 

Salientamos, ainda, que, na continuidade das gestões por um determinado partido, a 

Secretaria da Educação de São Paulo (SEE/SP) sempre foi ocupada por intelectuais ligados 

ao PSDB, inclusive por um ex-ministro – Paulo Renato de Souza (1995-2003) – e por ex-

secretários executivos do Ministério da Educação, entre os quais Gabriel Chalita, Maria 

Lúcia Vasconcelos e Maria Helena Guimarães de Castro (SANFELICE, 2010). Nesse 

estado, observamos, também que, embora tenha sido instituído o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de SP (SARESP
13

) ainda em 1996, foi em 2010 que a 

avaliação passou a ditar as habilidades e competências
14

 instituídas em um único currículo 

para todas as escolas da rede de ensino.  

                                                
13

 O SARESP considera como dados quantitativos, os índices de aprovação, reprovação e abandono escolar, 

além da assiduidade dos professores e de resultados obtidos em provas aplicadas anualmente. Para garantir a 

aplicação dos conteúdos tal como previsto no Currículo Oficial, que se daria por meio do uso das apostilas 

desenvolvidas pelo programa SPFE, A SEE/SP adotou um mecanismo de avaliação dos estudantes, por meio 

de metas a serem cumpridas por cada indivíduo ou setor, não se restringindo aos professores. Para isso, 

instituiu-se uma política de “[...] bonificação salarial de todos os funcionários que alcançarem suas metas por 

meio das notas dos alunos nas avaliações externas” (CATANZARO, 2012, p. 24). Assim, tornava-se clara, 

também, a responsabilização dos professores e gestores pelos índices de rendimento escolar alcançados pelos 

estudantes. 

 
14

 Essa política foi apresentada oficialmente à sociedade em 2008 na forma de Proposta Curricular e sua 

execução se deu primeiramente com a distribuição de jornais e revistas que eram destinadas, especificamente, 

a alunos e professores, e traziam também sugestões de aulas. O material consistia em divulgar os conteúdos 

de ensino a serem seguidos no ano letivo e foi “[...] elaborado a partir dos resultados obtidos em avaliações 

externas do ano de 2007 [...]” (CATANZARO, 2012 p. 19). Esta era uma das dez metas previstas no 

programa SPFE a serem cumpridas até 2010. Em 2009, contudo, o governo distribuiu os cadernos dos alunos 

(apostilas), contendo os conteúdos que deveriam ser ministrados, por disciplina, em cada bimestre do ano 

letivo. Observamos que a medida, ainda em 2009, era apresentada como proposta, sendo facultativo o seu uso 

pelos professores. O governo estadual, no entanto, deu início ao pagamento de um bônus aos funcionários, e, 

em particular aos professores das escolas que fossem bem classificadas nas avaliações feitas aos estudantes 

acerca dos conteúdos previstos nas referidas apostilas. 
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Nesse ambiente, alguns políticos de oposição, sindicatos e outros segmentos 

organizados da sociedade civil perceberam a estratégia por parte do poder público estadual 

de produzir constrangimentos políticos e administrativos às pessoas nas escolas. Ademais, a 

política acarretou arrocho salarial ao lado do corte de gastos nesse campo, contrariando, 

assim, a perspectiva de valorização dos profissionais da educação, porque o sistema de 

bonificação anual não é incorporada aos salários e não traz benefícios duradouros à carreira 

dos professores. Ao contrário, produziu perdas efetivas de determinados direitos inerentes e 

inibiu à luta em defesa da carreira, produzindo, em decorrência, a desvalorização do 

profissional da educação, com a redução de salários e a precarização da profissão docente 

(CATANZARO, 2012).  

Assim, os sindicatos e os movimentos sociais se opunham às medidas adotadas pelo 

governo e defendiam uma proposta curricular que estivesse em consonância com as 

especificidades locais, articulada com o global. Ainda que o pleito não tenha sido atendido, 

manteve-se, por parte da SEE/SP, a sistematização de propostas curriculares com 

expectativas de sucesso na aprendizagem para todas as séries e disciplinas do ensino 

fundamental e médio. Nesse contexto, a meta relativa à elaboração da Proposta Curricular, 

foi desviada do seu objetivo original prevalecendo o currículo oficial a partir de 2010, 

mesmo que não contasse, em sua formulação, com a participação dos profissionais da 

educação nem de outros segmentos da sociedade. Ao contrário, prevaleceu a postura 

centralizadora e autoritária
15

 dos dirigentes e técnicos atuantes no governo estadual 

(CATANZARO, 2012; SANFELICE, 2010).  

Nas negociações entre o estado e as editoras que produziam o material distribuído 

na rede de ensino, prevaleceram os interesses mercadológicos, sobre os quais, assevera 

Sanfelice (2010, p. 153), é 

 

[...] preciso dizer ainda que a dita lógica de mercado vem a cada dia 

mercantilizando mais e mais a educação. Ela passou a se constituir em um bom 

produto que também vende consigo muitas outras mercadorias agregadas: 

cadernos, canetas, computadores, livros, sala de informática, antenas parabólicas, 

                                                                                                                                               
 
15

 Compreendendo o currículo escolar como um projeto político, o plano de governo para educação sob a 

gestão dos governos do PSDB esboçava, claramente, uma escolha ideológica como tipo de conhecimento 

oficial, um parâmetro a prevalecer nas avaliações externas à escola (SANFELICE, 2010). Concretizava-se, 

portanto, o propósito de regular o conhecimento e controlar as ideias que legitimam a avaliação em larga 

escala. Ademais, o programa São Paulo Faz Escola foi operacionalizado com recursos da administração 

pública estadual direcionados para materiais gráficos, como apostilas, revistas, jornais de qualidade 

questionável, produzidos e comercializados por empresas privadas eram alvo de críticas por parte dos 

professores. Registramos ainda, que as transações comerciais da SEE/SP com as prestadoras de serviços, 

foram, inclusive, alvo de denúncias no ministério público e divulgadas na mídia, pois continham erros de 

conteúdo, ortográficos, em mapas e cálculos.   
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salas de videoconferência, laboratórios, jornais, revistas e toda uma imensa 

parafernália sobre a qual pouco se sabe do que efetivamente ajuda na qualificação 

da aprendizagem. 

 

Imposta a racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL. 2016) as políticas de 

educação estão alicerçadas na mercantilização e em seus insumos, produzindo, assim, a 

precarização do trabalho docente com sucessiva ofensiva legislativa
16

 desde o governo de 

José Serra (2007-2010) e continuadas por seu sucessor Geraldo Alckmin (2011-2014 e 

2015-2018). À categoria docente da rede estadual impuseram-se alterações referentes a 

direitos previdenciários e à forma de ingresso no serviço público estadual, como mostra o 

quadro com a legislação em vigor.  

 

Quadro 1 – Legislação e reformas na carreira docente no estado de SP 
 

Categoria Condições de contratação e regime de trabalho docente 

A Docente efetivos, titulares de cargo contratados por meio de concurso público. 

N e P 

Docentes que se tornaram estáveis por estar em exercício na função de professor na ocasião de 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e aqueles que foram contratados pela lei 500/74 e 

exerceram a atividade docente nessa condição por 10 anos consecutivos, ininterruptos, sem a perda do 

vínculo funcional, até junho de 2007, preservada com a Lei Complementar nº 1.010/2007. 

F 

Docentes admitidos pela lei 500/74 e considerados estáveis pela Lei Complementar nº 1.010/2007. 

Esses professores mantêm os mesmo direitos que tinham em 2007, até a sua aposentadoria pelo Estado 

e têm direito a jornada de um cargo, que o Estado mudou de 20 para 12 horas (10 aulas+2 Atpc) 

S e I 
Docentes contratados, com portarias já abertas, ou seja, com vínculo após (02/06/07) Lei 

Complementar nº 1.010/2007 e antes de 17/07/09, data da Lei Complementar 1.093/2009. 

L 

Docentes admitidos pela lei 500/74 entre junho de 2007 e julho de 2009 e hoje são considerados 

temporários, contratados apenas pelo período do ano letivo, sem registro na carteira de trabalho e sem o 

recolhimento do FGTS.  

O 
Docentes contratados como temporários, candidatos à admissão após a publicação da Lei 

Complementar 1.093/2009, ou seja, o professor já contratado, com aulas em julho de 2009. 

V 

Docentes contratados como eventuais, ou seja, aqueles ingressantes pós Lei Complementar 

1.093/2009 não poderão ter aulas atribuídas no curso do ano letivo, mas apenas no início do ano letivo, 

em janeiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

                                                
16

 Esse conjunto de leis complementares estaduais tendia, pois, a desconsiderar a iminente necessidade de o 

estado realizar concurso público para seleção de professores. Inaugurou-se, contudo, um regime de 

contratação precária de professores como aqueles que se encontravam na categoria O e V, que não 

compunham o regime previdenciário estadual, mas o regime geral do INSS. Estes não fazem jus ao Instituto 

de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) e pra quem é vedada a 

acumulação de dois contratos; eles também são obrigados a cumprir um prazo de duzentos dias em cada um 

nestes contratos. Essa parcela da categoria, a cada ano letivo, era submetia a um processo seletivo 

classificatório. 
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Desse modo, as políticas desenhadas e executadas por sucessivos governos de 

estado implicam o direcionamento de ações, sobretudo em educação, alinhadas às posições 

de organismos multilaterais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a Organização Mundial do Comércio e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE). Como evidência desse alinhamento, temos dois 

processos de reforma da rede pública estadual de ensino de São Paulo: um ocorrido no 

contexto histórico das discussões políticas e ideológicas relativas à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996 e outro com a Medida de Reorganização, 

ocorrido em 2015 (GOULART; et al., 2017). 

 Em conformidade com a Agenda da Educação Pública do Estado de São Paulo, em 

janeiro de 2015, no segundo mandato do governador de estado Geraldo Alckmin (PSDB), 

foi decretada a suspensão de reajuste salarial para a categoria docente estadual e a extinção 

de contrato de 20 mil professores temporários. A política resultou também no fechamento 

de 2.400 salas de aulas, causando superlotação nas demais que se mantiveram funcionando. 

As turmas eram formadas em média, com 50 alunos matriculados (ANPED, 2015). As 

medidas também exacerbaram a precariedade na infraestrutura das escolas, suscitando 

denúncias sobre a inundação de algumas unidades em áreas próximas a rios e córregos, 

bem como a falta de recursos básicos de higiene, material de expediente e mobiliário 

insuficiente. 

A realidade clama o enfrentamento político e ideológico ante as investidas das 

políticas de natureza neoliberais na educação pública, as quais têm sido pauta em diversas 

campanhas de movimentos organizados e manifestações grevistas de rua. Engajados 

enquanto categoria profissional, os professores e as professoras da rede estadual de São 

Paulo mantém-se na luta em defesa de seus direitos que foram minados ao longo dos 

governos do PSDB e da insuficiente qualidade do ensino de que padece a educação 

brasileira em particular.   

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, 

APEOESP
17

, constituiu-se uma das maiores entidades sindicais da América Latina: em 

2015 contava com mais de cento e oitenta mil associados em todo o estado de São Paulo. A 

APEOESP tem sido dirigida por sucessivos mandatos eletivos de educadores filiados ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) ao longo das três últimas décadas, mesmo período em que o 

                                                
17

 Essa entidade foi fundado em 1945 e, aquém de sua capitulação  durante a ditadura civil-militar (1964-

1985), representa as professoras e os professores da rede estadual de ensino e mantém subsedes em noventa e 

três regiões do estado, dez dessas apenas na capital. È filiada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 
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governo do estado esteve sob administração de gestores filiados ao Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB).   

Embora a entidade tenha se mantido na oposição política e ideológica aos arbítrios e 

as legislações draconianas dos sucessivos governantes do PSDB, a falta de alternância de 

seus quadros (pessoas), de grupos e tendências políticas na direção do sindicato têm 

provocado o afastamento de parcela dos professores. Essa crítica, da qual compartilham 

professoras e professores da rede estadual de educação paulista, alterou as relações entre os 

sindicalizados, que pleiteavam maior participação “da base”, ou seja, dos que estavam no 

“chão da escola”, nas decisões do sindicato. A compreensão dessa contradição é parte 

importante no desvelamento da especificidade que caracterizam as relações entre 

professores e os demais membros da escola no ano letivo de 2015. 

Neste ano, durante o movimento grevista foi intenso o processo de judicialização de 

temas que são próprios da política. O governo do estado entrou com ação judicial contra as 

trabalhadoras e os trabalhadores da educação que aderiram ao movimento, alegando 

inconstitucionalidade da greve. O pedido foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJ-SP), e, em seguida, impetrou ação para executar o corte do ponto dos discentes 

paralisados, o qual, embora também tenha sido negado pelo mesmo tribunal, não impediu 

que fosse feito o desconto na folha de pagamento.  

A despeito de todas as ameaças nem o estado nem seus gestores foram passíveis a 

qualquer punição judicial. A greve encerrou-se com o retorno das atividades escolares em 

agosto de 2015 seguida da reposição das aulas, sem que, no entanto, o governo acenasse 

negociação da pauta. 

Retornavam-se as atividades escolares, no segundo semestre de 2015, e 

continuavam as discussões entre os sujeitos da escola pautadas, também, pelo tema da 

gestão democrática. Docentes, estudantes, gestores e funcionários foram surpreendidos com 

o anúncio repentino da recomendação do Ministério Público de São Paulo para a criação de 

grêmios escolares em toda rede estadual, cuja notificação foi prontamente atendida pela 

SEE/SP. O movimento de criação dos grêmios partia das Diretorias de Ensino (D. E.) e essa 

postura centralizadora que gerou controvérsias acirrou mais uma onda de protestos nas 

escolas. Alunos e professores pleiteavam a construção de um grêmio estudantil conduzido 

pelos discentes, como instância colegiada, legitimada pela participação dos jovens nas 

decisões sobre a vida na e da escola.   
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1.2 Enquadramento teórico e metodológico da investigação 

 

Na Contribuição à crítica da economia política, Marx (2011, p. 54), identifica no 

concreto real os elementos que se articulam na complexa totalidade social, segundo a qual 

“[...] o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade 

da diversidade”. Nesta perspectiva o concreto do pensamento não é construído por um dado 

aparente (objeto conhecido), mas resulta de múltiplas determinações (categorias, 

indicadores) envolvendo o ato de conhecer o objeto (concreto pensado). “Por essa razão, o 

concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como 

ponto de partida” (MARX, 2011 p. 54). 

Atualizando as discussões marxistas clássicas sobre o materialismo histórico e 

dialético, com o objetivo de analisar a complexidade dos movimentos sociais dos anos de 

1960 e 1980, Eder Sader (1988, p. 42) identificou que a compreensão da totalidade e das 

contradições nesses movimentos, sem uma “[...] análise específica de seus imaginários 

próprios [dos sujeitos imbricados, faria perder] aquilo que os singulariza”.  Pautados nesse 

caminho metodológico, nos apropriamos da singularidade do movimento de ocupação e dos 

sujeitos engajados na primavera secundarista, realizamos um levantamento bibliográfico 

em livros e textos acadêmico-científicos – dissertações, teses e artigos em periódicos –, 

cuja abordagem traduz este movimento de ocupação que se iniciou em São Paulo e que se 

estendeu a outras partes do país ao longo de 2016.  

Sobre o tema destacamos a importância do livro Escolas de Luta (RIBEIRO et al., 

2016), porque apresenta como aporte um texto rico em imagens e entrevistas com 

estudantes em escolas ocupadas na cidade de São Paulo, ampliando as possibilidades de 

análise de fontes documentais escritas e  imagéticas, como fotografias, eleitas, também, 

para estudo nesta dissertação.  

De acordo com Bassalo e Weller (2011, p. 3) a fotografia é uma representação – um 

registro elaborado em uma realidade social, com determinada intenção – capaz de 

documentar as visões de mundo dos indivíduos envolvidos em sua produção, mas que não 

pode ser compreendida como objetificação da realidade “plasmada numa superfície 

amorfa”. As autoras mostram que o uso da fotografia como fonte de pesquisa nas ciências 

sociais e humanas cumpre, muitas vezes, a tarefa de validação das informações 

interpretadas por meio de outros documentos, mas este não é seu único papel. As 

fotografias registram a possibilidade de “[...] a própria imagem, foto, ser a fonte principal 

da investigação” (BASSALO; WELLER, 2011, p. 5).  
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Na revisão bibliográfica, elencamos estudos que analisam os acontecimentos ou 

objetos de investigação sob o prisma do processo histórico e político da mobilização de 

jovens das classes populares em diferentes contextos da chamada Primavera Secundarista. 

Andrade (2016, p. 33) analisa o movimento secundarista em Goiânia
18

visando compreender 

que, aquém da pluralidade de identidades de distintos grupos aos quais os estudantes 

estavam engajados previamente e dos conflitos decorrentes das diferenças, estes superavam 

os obstáculos e “[...] se uniram e juntos conquistaram [...] parte do que se propunham”. 

Gomes (2018) analisou as ocupações no Rio de Janeiro
19

 e considerou os sujeitos engajados 

como “jovens trabalhadores-estudantes”, sob a perspectiva gramsciana da construção da 

vontade coletiva. Em recente artigo, Martins (2018, p.144), analisou as ocupações ocorridas 

no Paraná em 2016 e concluiu que no fazer político entre os jovens das classes populares 

“[...] transparece o questionamento das formas políticas tradicionais e o desejo de uma 

participação mais direta e horizontal”. 

Sobre a problemática, evidenciam-se diferentes formas para reconhecer a ação 

política que se materializa no ato de ocupar o espaço escolar, com um potente caráter de 

identidade, apropriação e pertencimento dos sujeitos que se engajam coletivamente no 

movimento nas escolas onde estudavam. Tomamos, assim, o conceito de sujeitos coletivos 

engajados em Sader (1988) como referência para análise do engajamento de estudantes, 

professores e outros militantes no movimento de ocupação na primavera secundarista, em 

sua especificidade como novo modo de construir reivindicações sociais na condição de 

agentes políticos, sujeitos que lutam por direitos assegurados em lei. 

Nessa discussão encontram-se ainda componentes dos atuais movimentos sociais, 

como a utilização de ferramentas da internet – as redes sociais e outras –, que promovem a 

articulação e a mobilização política. Conforme considera Castells (2013, p. 165), as 

recentes mobilizações articuladas nas redes virtuais, transpõem as telas e tomam conta das 

ruas, as redes sociais se apresentam como “espaço de autonomia na comunicação”. 

Analisando as mobilizações que antecederam a Primavera Árabe, a Revolução dos 

Indignados da Espanha e ao movimento Occupy Wall Street, iniciadas em 2011; dedicou-

se, também, à análise da Revolta de Julho de 2013, ocorrida no Brasil, e concluiu que as 

mobilizações dos sujeitos podem ser operacionalizadas por todos aqueles que têm acesso à 

                                                
18

 Trabalho de conclusão do curso de Ciência Política na UnB, intitulado: A ocupação enquanto estratégia de 

ação política do movimento secundarista em Goiânia, 2016. 

 
19

 Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação, da Universidade Federal 

Fluminense, intitulada: Jovens trabalhadores-estudantes: a construção da vontade coletiva em experiências 

de ocupação de escolas, em 2018. 
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internet, sem que haja, de imediato, o controle por parte das instituições coercitivas do 

Estado. Tornam-se, assim, “movimentos sociais em rede”, capazes de exercerem a força de 

“contrapoder” na luta social e política. 

Nesse sentido, as opções teóricas que adotamos são incompatíveis com o conceito 

de indivíduo e se voltam para o de sujeito; tampouco tomam o conceito de classe social 

equivalente à renda ou à ocupação como fator econômico, conforme o entendimento dos 

liberais, cuja função é mantenedora do status quo (FRIGOTTO, 2015).  Ademais, a ideia 

burguesa de protagonismo juvenil como concepção ascendente sob a base técnica da 

produção flexível, centra-se no indivíduo como categoria nuclear de análise, afastando-o de 

sua condição de classe social e mantendo-o como responsável por sua qualidade de vida e 

daqueles de seu convívio social.  

Essa abordagem implica compreender as relações entre as classes sociais na 

sociedade capitalista e o papel do Estado a ela correspondente, em face dos processos de 

reestruturação produtiva do capital e das transformações científicas e tecnológicas ante a 

posição que ocupam determinadas sociedades, em particular o Brasil, na divisão social e 

internacional do trabalho. Nesse sentido, é imperativa a compreensão das ideologias que 

permeiam o tecido social e suscitam a luta entre os que se opõem, criticamente, no campo 

teórico e nas práticas políticas-reivindicativas. Nesse campo, se encontram os movimentos 

sociais entre as organizações sociais que tencionam as relações de poder, e, portanto, a 

tomada de decisões – arbitrária –dos agentes do capital – governantes e outros – no seio dos 

Estados-nação e dos poderes transnacionais.  

 

1.3 Metodologia e instrumentos de análise 

   

Na investigação sobre o objeto de pesquisa a imagem ganhou destaque como fonte 

de conhecimento sobre a problemática abordada. Recorremos à literatura produzida acerca 

da interpretação de fotografias como fonte de pesquisa, desenvolvida à luz do método 

documentário que remonta à sociologia do conhecimento de Karl Mannheim (1972). Esta é 

uma técnica que pode ser considerada compatível com a perspectiva histórico-crítica, 

porque possibilita compreender as visões de mundo dos sujeitos imbricados nas cenas, 

tanto do produtor da imagem, quanto daqueles nela representados (WELLER, 2002; 

BOHNSACK, 2007; SEVERO, 2007; BASSALO, WELLER, 2011).  
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Conforme as teorizações de Mauad (1996), para compreender o papel da fotografia 

torna necessário tomá-la como símbolo de natureza não verbal cuja expressão ganha 

significados de cultura. Para a autora, a fotografia se constitui fonte histórica, semelhante a 

“[...] um monumento, se a fotografia informa, ela também conforma uma determinada visão 

de mundo” (MAUAD, 1996, p. 15). Com esse propósito, selecionamos para análise nesta 

dissertação quatro fotografias registradas e divulgadas nas redes sociais
20

 pelos próprios 

sujeitos coletivos – estudantes e/ou movimentos sociais – que nele estiveram engajados. 

Elegemos, ainda, como procedimento de pesquisa associada aos registros 

fotográficos, entrevistas semiestruturadas com pessoas que participaram do movimento de 

ocupação da escola. Sobre essa técnica compreendemos que se trata da coleta de dados para 

investigação social, no intuito de desvelar uma realidade pesquisada. Há, pois, distintas 

maneiras de se proceder com as entrevistas que podem variar de acordo com os objetivos 

do pesquisador.  

Para Marconi e Lakatos (2007, p. 95), nas entrevistas semiestruturadas, as perguntas 

precisam ser formuladas de modo a não causar confusões ou repetições, o que oferece ao 

entrevistador “[...] maior oportunidade para avaliar atitudes e condutas, podendo o 

entrevistado ser observado, possibilitando o registro de reações, gestos etc”.  Isto é 

compatível com a nossa opção metodológica pelo materialismo histórico e dialoga com as 

teorizações de Paulo Freire (1993, p. 28), que identifica na “[...] troca de olhares e gestos 

[...]” entre entrevistado e entrevistador a necessária escuta e leitura não apenas da voz, mas 

das entrelinhas nas quais podem ser percebidas as concepções de mundo, os ideais e as 

reivindicações dos sujeitos.  Freire ensina, no entanto, que é necessário qualificar o 

conteúdo e a forma do que foi registrado, não apenas como um objeto a ser validado, mas 

analisar, cuidadosamente, expressões – orais, escritas, gestuais, silêncios – de modo a 

encontrar nelas contradições e mediações suscitadas em universos de relações complexas.  

Assim, com vistas à análise da empiria, assumimos alguns conceitos que orientaram 

a formulação de outras questões, que foram agrupadas em quatro blocos. Em cada bloco 

agregamos os conceitos em grandes categorias para orientar formulação de um roteiro e a 

decupagem das entrevistas semiestruturadas. Temos, portanto, como categorias: 

engajamento coletivo; ocupação; movimento e política; e o movimento e a educação. 

 

                                                
20

 Disponíveis em: https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins/photos/?ref=page_ internal  . Acesso: 14 

de maio de 2019. 
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1. O conceito de engajamento coletivo orientou sobre: Quem são os sujeitos entrevistados? 

Como se organizaram politicamente naquela particularidade? Por que decidiram ocupar a 

escola José Lins do Rego? O engajamento dos sujeitos entrevistados gerou engajamento 

político? 

2. A organização do movimento remeteu às indagações: Como os estudantes e outros 

membros da escola se organizaram durante a ocupação (modus operandi)? O que faziam os 

sujeitos durante o movimento (direção/estratégias/atividades)? Como tomavam as decisões 

durante a ocupação? Como se deu o processo de negociação entre quem ocupava a escola e 

o governo estadual? 

3. O movimento e a ação política estatal suscitou indagar: Contra ou a favor de que ou de 

quem se orientou a luta? O que propunham os sujeitos engajados/agentes em face das 

políticas de educação como revelação do contraponto entre sujeitos, agentes e projetos?  

4. O movimento e a educação conduziram a perguntar: A que concepção e práticas de 

educação o movimento se contrapõe? Qual a perspectiva de educação pleiteada pelos 

sujeitos engajados? Como se revelou a práxis educativa no movimento? Houve avanços 

e/ou retrocessos nos resultados? 

 

Quanto às pessoas entrevistadas, fizemos um levantamento dos nomes que 

constavam nas atas dos eventos e nas fotografias que registram a ocupação da escola 

estadual José Lins do Rego para identificar os sujeitos engajados. Ademais, mantivemos 

contato com cinco estudantes à época matriculados; quatro professoras e professores e dois 

militantes de partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais, totalizando onze 

entrevistados, de um universo que, em média, seria de trinta sujeitos envolvidos na 

dinâmica organizativa de ocupação da escola, conforme mostram os documentos 

identificados e consultados que constam das referências nesse texto.  

Outro fato favorável à pesquisa deve-se à proximidade do pesquisador com a escola 

e com os sujeitos engajadas na ocupação na ocasião de manter contatos obtendo, dessa 

forma, pleno êxito no agendamento prévio e na realização das entrevistas entre os dias 23 e 

25 de julho de 2019, na Casa Popular de Cultura M‟Boi Mirim. As entrevistas foram 

gravadas em áudio por meio de um gravador digital, transcritas e analisadas por meio da 

técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC). 

Esta técnica consiste em proceder uma síntese das falas redigidas na primeira pessoa 

do singular com expressões chaves, selecionadas para composição de uma ideia central. A 
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ideia central é eleita pelo pesquisador, que, por meio do software
21

, seleciona, organiza e 

extrai as convergências nos discursos, apontando, também, as discordâncias entre os 

sujeitos entrevistados. Essa escolha possibilita ao pesquisador analisar as contradições e as 

mediações na composição do discurso dos “sujeitos coletivos engajados”. A técnica foi 

eleita como opção metodológica que desvela pontos de vista das pessoas entrevistadas sem 

o constrangimento de ter-se a identidade de quem fala, pois, os sujeitos coletivos podem se 

expressar com um ou vários discursos. Por esse motivo, optamos pela referência textual na 

tipografia itálica, para anunciar os “sujeitos coletivos engajados” nas citações diretas. Os 

discursos se diferenciam, também, entre dois grupos de sujeitos, nomeados como 

“estudantes” e “professores”. As citações das fontes bibliográficas da pesquisa seguirão as 

regras vigentes da Associação Brasileira de Notações Técnicas (ABNT). 

  

                                                
21

 A operacionalização da técnica é realizada por meio do software (DSCSoft) que foi desenvolvido pelos 

pesquisadores Ana Maria Cavalcanti Lefevre e Fernando Lefevre (USP). 
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2 A OCUPAÇÃO: O MACRO E O PARTICULAR NA ESCOLA JOSÉ LINS DO 

REGO 

 

No todo complexo em que se configuram os movimentos sociais e as distintas 

formas de mobilização das classes subordinadas, a compreensão dos acontecimentos é 

determinada pelo momento em que o particular e o todo se integram. Por isso, a opção 

metodológica que parte da realidade, do concreto para o abstrato, como racionalidade 

dialética, orienta o pensamento a operar retornando ao “concreto pensado” (MARX, 1976, 

p. 15). Esse movimento do pensamento de natureza epistemológica configura-se, também 

como político, porque busca o desvelamento da realidade para transformá-la.  

Neste capítulo, discutiremos as condições concretas e as motivações que levaram os 

estudantes do ensino médio público no estado de São Paulo a se engajarem em um 

movimento de reivindicações mais amplo e na própria escola. Centrados nessa 

particularidade, realizamos entrevistas semiestruturadas com esses sujeitos, focados no 

“[...] o imaginário [ou seja,] aquilo que os singulariza [...]” como sujeitos históricos numa 

luta que também é histórica, do ponto de vista da correlação de forças que suscita a luta 

entre as classes (SADER, 1988, p. 42). 

Apresentamos, pois, este capítulo em cinco subseções: 2.1 Escola e sujeitos da 

ponte pra cá; 2.2 Primavera secundarista no estado de São Paulo; 2.3 Dia D: o 

engajamento coletivo naquele 14 de novembro de 2015; 2.4 Organização coletiva dos 

sujeitos engajados e 2.5 A práxis educativa na ocupação da escola José Lins do Rego, que 

possibilita analisar as circunstâncias e as motivações que levaram os estudantes à decisão 

de ocupar a escola – na qual estudavam –, destacando a forma de organização que orientou 

a tomada de decisões e as ações no espaço educativo. 

 

2.1 Escola e os sujeitos da ponte pra cá 

 

A escola estadual José Lins do Rego está localizada na Estrada do M‟boi Mirim, 

uma das principais vias de acesso aos distritos de Jardim Ângela, Jardim São Luís e do 

Capão Redondo, na zona sul periférica do município de São Paulo 
22

. No tocante à 

realidade social em que estão inseridos os sujeitos da pesquisa consideramos o cenário de 

                                                
22

 Essa região específica da cidade de São Paulo, a quinta mais populosa do mundo, compreende uma 

população de 832.033 pessoas, e uma área de 75,7 km², o que equivale à densidade demográfica de 19.759 

habitantes por quilômetros quadrados, uma das maiores médias registradas no último censo demográfico de 

2010 em todo o Brasil (IBGE, 2011). 
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pobreza e de violência a que estão expostos as moradoras e os moradores, como também o 

histórico de luta e de resistência das pessoas que ali residem e/ou trabalham. 

Quanto às marcas do bairro – Vila Remo –, onde se situa a escola campo empírico 

de investigação: ali, o operário e líder comunitário, Santo Dias
23

 foi brutalmente 

assassinado pela Polícia Militar nos ritos da ditadura militar em 1979. Nomeando uma das 

“pontes” sobre o rio Pinheiros que separam as classes sociais em São Paulo, Dias segue 

como um símbolo da luta contra as desigualdades sociais e dos direitos humanos na 

mobilização em importantes movimentos sociais, principalmente, naqueles ligados às 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBS)
24

. Essa organização, cuja matriz se encontra na 

Igreja Católica, articula atividades de educação popular, cultura e valorização da vida
25

 

entre os jovens de origem pobre e que têm suas vidas negligenciadas pelo Estado e pela 

sociedade brasileira, nessa região periférica, assim como se evidencia em outras partes do 

Brasil e do mundo. 

A história do bairro assemelha-se à epígrafe da introdução dessa dissertação, na 

qual o rapper Criolo, que é morador do Grajaú, também na zona sul periférica de São 

Paulo, questiona sobre mais um “corpo caído no chão”. Nesse território, registra-se a maior 

taxa de homicídios
26

 de jovens com idade entre 15 e 29 anos no município
27

, o que fez ser 

considerado pelas Nações Unidas em 1996, como o triângulo da morte. Sobre as condições 

de vida nesse espaço, os Racionais MC‟s, em 2002, denunciavam a ausência de direitos que 

                                                
23

 O nome de Santo Dias se imortalizou em ruas, parques, pontes (ponte do Socorro que dá acesso a estes 

bairros da periferia sul da cidade) e no Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de São 

Paulo. Há também o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, promovido pela Assembleia Legislativa de São 

Paulo. Ver: http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/santo-dias/index.html. Acesso em: 07 

de ago. 2018. 

 
24

 As CEBs são comunidades ligadas principalmente à Teologia da Libertação da Igreja Católica que atuavam 

nas periferias e no campo principalmente nos anos 1970 e 80 no Brasil e na América Latina. 

 
25

 A exemplo da famosa Caminhada Pela Paz e Pela Vida que se estende anualmente desde 1996, organizada 

pela Comunidade Santos Mártires, fruto do engajamento político e social do padre Jaime Crowne. O padre 

Jaime é irlandês e está no Brasil desde 1987 ajudando pessoas da região do Jardim Ângela. Ele dirige a 

Paróquia Santos Mártires no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Ver: 

http://www.santosmartires.org.br/Historico. Acesso em: 07 de ago. 2018. 

 
26

 Ver Atlas da Violência elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) com 

dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e divulgadas no site do Departamento de 

Informática do SUS – DATASUS. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-

violencia-2019/ Acesso: 11 de nov. de 2019. 

 
27

 Mapa da vulnerabilidade social Disponível em:  

http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/upload/arquivos/Mapa_da_Vulnerabilidade_social_da_pop_da_cid

ade_de_Sao_Paulo_2004.pdf   Acesso em: Acesso: 07 de ago. 2018. 

 

http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/santo-dias/index.html
http://www.santosmartires.org.br/Historico
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2019/
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2019/
http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/upload/arquivos/Mapa_da_Vulnerabilidade_social_da_pop_da_cidade_de_Sao_Paulo_2004.pdf
http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/upload/arquivos/Mapa_da_Vulnerabilidade_social_da_pop_da_cidade_de_Sao_Paulo_2004.pdf
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é substituída pelo uso violento da força policial, assim como age em outros bairros da 

periferia, por meio da música “O mundo é diferente da ponte pra cá”. 

No ambiente da periferia da zona sul paulistana tem havido, desde a década de 

1990, uma intensa participação movida por organizações do terceiro setor
28

, subsidiada por 

investimentos públicos nas áreas de Saúde, Educação, Cultura e Serviço Social. Nesse 

campo se destacam: a Associação Comunitária Monte Azul, fundada em 1978, que atua na 

região Sul de São Paulo (Favela Monte Azul, Favela Peinha e Jd. Horizonte Azul). Ações 

dessa natureza foram influenciadas por novos conceitos como responsabilidade social, 

compromisso social, desenvolvimento sustentável, empoderamento, protagonismo social, 

economia social, capital social etc., reiteradamente identificados em documentos e no 

discurso oficial, com foco nas “[...] populações tidas como vulneráveis, focalizadas, grupos 

pequenos, atuando por meio de projetos, com prazos determinados”. (GOHN, 2011, p. 

346).  

Emerge, nessa realidade, a luta das mulheres e homens a qual, apesar de prevalecer 

o ideário individualista nas políticas em educação, especialmente aquelas para as 

juventudes pobres da região e em outras partes do país, se articulam para construir uma 

práxis coletiva por meio da solidariedade. Essa forma de organização coletiva nas periferias 

tende a romper com a ideia de mudanças no plano individual porque problematiza a 

realidade local por meio do engajamento coletivo de pessoas e grupos em movimentos 

educativos, artísticos e culturais ali articulados. 

De acordo com Nascimento (2010, p. 15), a população “[...] predominantemente 

negra, migrante ou descendente de migrantes nordestinos [...]” residente na periferia sul 

paulistana vêm resistindo historicamente à opressão pela via da luta comunitária. As 

dificuldades cotidianas desses sujeitos têm sido problematizadas de forma coletiva por 

meio de projetos em educação e cultura popular em que importantes coletivos e 

movimentos sociais coexistem numa cena de resistência composta, entre outras formas, 

pelas Casas Populares de Cultura, Cursinhos Comunitários, Saraus e Cafés Filosóficos. 

Essas formas de articulação ali observadas demonstram a capacidade de articulação
29

 entre 

os sujeitos que operam em rede, reunindo escolas municipais e estaduais, universidades 

                                                
28

 Ver Estado e terceiro setor: a Educação Complementar como um caso de coprodução de um bem público. 

Disponível em: http://www.ufpb.br/ebap/contents/documentos/0250-264-estado-e-terceiro-setor.pdf Acesso: 

11 de nov. de 2019. 

 
29

 Ver Do Triângulo Da Morte ao Círculo das Artes: um olhar sobre a movimentação cultural da periferia 

sul de São Paulo Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cjaba/n1/12.pdf Acesso: 29 de ago. 

2019.  

http://www.ufpb.br/ebap/contents/documentos/0250-264-estado-e-terceiro-setor.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cjaba/n1/12.pdf
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públicas, sindicatos e com a população em geral que ainda não se inseriu em espaços 

institucionalizados.  

Pudemos, assim, verificar nas análises das entrevistas com estudantes engajados no 

movimento de ocupação da escola José Lins do Rego, que a maior parte deles estava no 

terceiro ano do ensino médio e havia participado de manifestações na greve dos 

professores, ainda no primeiro semestre de 2015, ou seja, antes da primavera secundarista. 

Eles se organizavam politicamente enquanto alunos ainda que sem filiação partidária, se 

engajaram na luta social e nos coletivos da região. 

Sobre a temática, entre os seis professores entrevistados, havia quatro deles 

cumprindo a função docente da escola e dois a militância em movimentos sociais. No 

entanto, pudemos verificar que esses sujeitos integrados ao movimento de ocupação 

integravam o sindicato da categoria no estado e/ou no município de São Paulo assim como 

outros coletivos. Desses coletivos se destacam o Café Filosófico da Periferia, cuja proposta 

é levar a discussão filosófica para periferia e o Sarau Cooperifa, que é um movimento de 

resistência, já reconhecido culturalmente, que enfatiza cultura sob o prisma da poesia.  

Naquele contexto social, a escola estadual José Lins do Rego era formada por 

quinze turmas funcionando em três períodos letivos – matutino, vespertino e noturno – com 

uma média anual de 2.400 estudantes matriculados, entre 14 e 18 anos de idade.  Até 2009 

atendia de 5ª a 8ª série, [atual 6º ao 9º ano do ensino fundamental] e depois, o primeiro, 

segundo e terceiro ano do ensino médio.  Em 2010, houve uma mudança organizacional 

que resultou de um processo iniciado pela SEE/SP em 2008, o qual instituía um novo 

Currículo Oficial e a redistribuição das escolas de toda a rede estadual de ensino.  

Esta reforma imprimiu a readequação de unidades escolares para o atendimento de 

apenas uma etapa de escolarização. Nesse processo, a escola fechou o sexto ano em 2010 e, 

no ano seguinte o sétimo, o oitavo e o nono. A mudança na organização da unidade 

escolar– entre os anos de 2010 e 2013 –, que resultou no atendimento de apenas o ensino 

médio, produziu distintos sentimentos e memórias naqueles que, imediatamente, foram 

afetados pela política. Sobre as repercussões revelam alguns sujeitos da pesquisa: 

 

Quando entrei, o governo começou a transferir as pessoas para escolas que iam 

virar só fundamental e só médio, como o Lins. Nesse processo as pessoas que 

reprovaram na série que seria fechada tinha que ser transferido para outra escola e 

a gente foi perdendo vários colegas que foram repetindo, porque eles não 

poderiam nem ir para outro turno e nem poderiam fazer de novo, tinha que 

literalmente ser transferidos de escola, que podia ser uma escola mais longe ou 

mais perto, coisa que muda bastante a rotina das pessoas (ESTUDANTES, 2019). 
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O único aluno que precisou sair da escola foi o aluno que foi reprovado, porque 

ele não tinha permanência naquela série porque aquela série não tava no ano 

seguinte, mas todos os alunos promovidos, eles continuaram na escola até chegar 

no ensino médio e terminaram até o terceiro ano. Então não houve nenhuma 

resistência (PROFESSORES, 2019). 

 

Nestas falas de estudante e professor, observamos percepções distintas sobre o 

caráter compulsório das transferências de alunos que haviam sido retidos na série que não 

seria mais ofertada na escola José Lins do Rego. O professor naturaliza o acontecimento e 

pondera que houve certa tranquilidade na condução da política, que não houve resistência 

por parte de ninguém e que, mesmo que tenha partido da vontade da administração 

estadual, a escola já possuía características de concentrar o ensino médio. Por isso, a 

decisão do estado teria sido tomada em comum acordo com a gestão da escola. O 

estudante, no entanto, considera que a medida produziu um perene sentimento de perda 

com o rompimento de laços criados desde as séries iniciais do ensino fundamental.  

A Medida de Reorganização decretada pelo governo do estado de São Paulo em 

2015 caracterizava-se, portanto, pela ambivalência, pois, visava redistribuir os estudantes 

do ensino médio em unidades que ofertassem exclusivamente essa etapa da escolarização. 

Os fatos são reveladores de que não houve articulação entre os sujeitos da escola e os 

agentes do governo rumo ao consensual, mas a política foi implantada à revelia dos 

estudantes e de seus familiares, que eram pessoas diretamente interessadas e afetadas com 

as decisões.  

Parece simples afirmar que a escola José Lins do Rego já atendia ao requisito 

ofertar, exclusivamente, o ensino médio, e que a matrícula dos estudantes estaria 

condicionada à localização de sua residência a um “[...] raio de, aproximadamente, 1,5 km 

[...]”. Mas, na realidade, tratava-se de alguns jovens realizarem a matrícula em outra 

unidade escolar, com transferência compulsória de outros estudantes para escolas mais 

próximas de seus domicílios. 

Desse modo, se para os professores a reforma de 2009 era consensual, para os 

estudantes trouxe problemas revelados em sentimento de tristeza porque eles iam perdendo 

(se distanciando) de colegas que repetiam o ano de escolaridade, uns seguiam e outros 

ficavam pra trás. Assim, o propalado consenso por parte de alguns pode ser compreendido 

como diferença de pontos de vista, do lugar de onde fala cada sujeito. Faltava, nessa 

particularidade, o diálogo, articulação política entre os estudantes, gestores e professores da 

escola.  
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No concernente aos docentes lotados na escola José Lins do Rego a dita reforma, 

naquela conjuntura, tendia a beneficiá-la ante a crença de que sendo focada em uma única 

etapa da educação básica – o ensino médio – as atividades seriam melhor organizadas. 

Acontece que,  

[A José] Lins [do Rêgo] é a única escola de ensino médio da região, porque as 

outras são lá no Parque Santo Antônio ou lá no Jardim das Flores. Aí imagina o 

pessoal que sai lá do Aracati, sai do Caiçara, daqueles cantos mais distantes do 

Jardim Ângela, que vinham estudar no Lins,uma escola de referência, ter que 

jogar para uma escola mais no fundo, mais pro matão mesmo. Porque, a gente 

sabe, é nessas escolas que o “bicho pega”: o ensino é difícil nesses lugares 

(SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Na realidade social de periferia, algumas escolas estaduais estão distribuídas por 

bairros considerados “marginalizados” e os próprios moradores reconhecem essa 

distribuição espacial e os limites do “direito” a um determinado tipo de educação. Por isso 

apenas os jovens cujas famílias agregam condições financeiras razoáveis ou aquelas que 

trabalham durante o dia e concentram a oportunidade de estudo no período noturno 

poderiam arcar com os custos do transporte coletivo. Esse contingente de pessoas 

correspondia a maior parte dos jovens matriculados nas escolas mais centrais do bairro e 

tinham a “fama” de boa escola. 

Essa configuração tem um significado pleno entre os sujeitos engajados no 

movimento de ocupação, pois, a opinião converge para o reconhecimento popular de que a 

escola José Lins do Rego é uma das melhores da região
30

. Assim vejamos nesta fala,  

 

José Lins do Rego é uma história de luta, por estar na avenida ela já tem um 

histórico de escola em que os alunos almejam estudar, um currículo bom. Os 

alunos da José Lins do Rego tem esse espírito batalhador, de conservação da 

escola, de preservação, de ter orgulho, de vestir a camisa da escola. E isso traz 

esse sentimento de pertencimento (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 

2019). 

 

Para Silva (2008), a escola José Lins tem sido um espaço de articulação política por 

vários fatores entre os quais atribui importância ao bom desenvolvimento das funções 

administrativas e ao comprometimento dos estudantes, parte dos professores e funcionários. 

Ademais, os estudantes participam ativamente das atividades curriculares e, sobretudo, das 

extracurriculares que são desenvolvidas durante todo o ano letivo. O autor pontua, ainda, 

que o engajamento por parte de muitos que compõem o quadro de professores no sindicato 

                                                
30

 Sobre as atividades pedagógicas e as relações interpessoais na escola ver: a dissertação Cidadania e 

divulgação científica no Ensino de Física (SILVA, 2002) e a tese Compromisso e Paixão: o universal e o 

singular na boa escola pública (SILVA, 2008). 
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da categoria e em movimentos culturais e sociais da região são fatores que possibilitam um 

intenso diálogo da comunidade escolar no seu interior e com o ambiente extraescolar. 

Assim, quando o governo decidiu que a escola e as demais da região teriam as 

matrículas redistribuídas, ou melhor, fracionadas, os alunos reagiram à decisão e decidiram 

ocupá-la como forma de defender sua permanência na escola como um direito de escolha 

sobre onde estudariam. Assim como em todo movimento histórico, este pode ser 

considerado diversificado e contraditório nos motivos que levaram os estudantes à decisão 

de ocupar as escolas, merecendo, por isso, o destaque que lhe foi atribuído.  

 

2. 2 Primavera secundarista e a educação no estado de São Paulo 

 

No primeiro semestre de 2015, anterior ao movimento de ocupação, a categoria 

docente realizou uma das mais longas greves do funcionalismo público estadual, com 

duração de 92 (noventa e dois) dias, entre março e julho, enfrentando um bloqueio massivo 

da mídia nacional e a falta de condições financeiras devido ao corte dos salários 

(APEOESP, 2015). Neste contexto, havia sido criado nesse estado um movimento chamado 

“Grito pela Educação Pública de Qualidade” que congregava entidades da sociedade civil, 

movimentos por moradia (como o MTST), por reforma agrária (MST), entidades estudantis 

(UEE, UBES, UPES, UMES) e sindicatos
31

.  

No segundo semestre do mesmo ano a tensão nas escolas estaduais foi exacerbada 

com a publicação no site oficial da SEE/SP, em 23 de setembro de 2015, de uma nota 

intitulada Entenda como funcionará a reorganização escolar da rede estadual paulista
32

. O 

governador Geraldo Alckmin anunciava para o estado uma nova reforma no ensino, a 

conhecida Medida de Reorganização, originada do Gabinete do Secretário da Educação 

                                                
31

 Importa-nos observar, pois, a atuação política da subsede Santo Amaro da APEOESP, que organiza a 

categoria docente na região sul da capital de São Paulo, território em que se encontra a escola estadual José 

Lins do Rego, que, durante o período da greve, entre março e junho de 2015, mobilizou entre as professoras e 

os professores uma campanha de “comando de greve”. Em equipes, os professores visitavam rotineiramente 

as escolas da região, realizando reuniões com docentes durante os horários de intervalo entre as aulas, num 

ato de convocatória para a adesão ao movimento grevista. Realizaram passeatas nas principais avenidas, 

centros comerciais, terminais municipais de transporte coletivo, praças. Os comandos de greve organizavam, 

sistematicamente, atos de forma unificada com o movimento estadual, que geralmente ocorriam na Avenida 

Paulista, região central da cidade, mas também fizeram atos nas regionais, como na Subsede Santo Amaro, 

que articulou manifestações no Largo Treze de Maio, no Largo do Socorro e na Piraporinha, zona sul da 

cidade de São Paulo. Neste território, somaram -se a categoria docente, estudantes, trabalhadoras e 

trabalhadores engajados nos movimentos sociais e culturais ligados à Casa Popular de Cultura M‟boi Mirim, à 

Comunidade Santos Mártires e aos movimentos de luta por moradia e território. 

 
32

 Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/com-foco-na-qualidade-de-ensino-educacao-

anuncia-nova-organizacao-para-a-rede-estadual  Acesso: 08 de setembro de 2017. 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/com-foco-na-qualidade-de-ensino-educacao-anuncia-nova-organizacao-para-a-rede-estadual
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/com-foco-na-qualidade-de-ensino-educacao-anuncia-nova-organizacao-para-a-rede-estadual
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Herman Voorwald. Semelhante a que foi promulgada no governo de Mário Covas, em 

1996, e de José Serra, em 2007 e 2010, as quais também objetivavam redistribuir os 

estudantes entre as escolas da rede pública de ensino.  

A nova reforma tinha como particularidade a distribuição das escolas estaduais em 

etapas de ensino “[...] ensino Infantil, ensino fundamental – anos iniciais e anos finais – e o 

ensino médio” (NOTA SEE/SP, 2015, on-line).  

Em 27 de outubro de 2015, o então secretário de educação – Herman Voorwald –, 

realizou uma reunião com os Dirigentes da rede estadual de ensino, e, em seguida, 

concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, para anunciar algumas decisões que havia 

tomado cuja dimensão se resume no quadro a seguir.  

 

Quadro 2 - Atendimento Escolar por etapa da educação básica I Situação SEE/SP em 2015 

I Projeção do número de escolas para 2016 

 

Atendimento Escolar  2015 Previsão 2016  

Etapa única 1.443 2.197 

Duas etapas 3.209 2.635 

Três etapas  479 315 

Total 5.131 5.141 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados apresentados pelo Secretário da SEE/SP – 2015. 

 

Conforme esta síntese dos dados apresentados na coletiva à imprensa, o secretário 

de Educação projetou um aumento de setecentos e cinquenta e quatro escolas funcionando, 

apenas, com uma etapa de ensino do ano letivo de 2015 para 2016. A SEE/SP previa, 

portanto, a redução de quinhentas e setenta e quatro unidades do total de escolas que 

atendiam a duas etapas de ensino em decorrência da implantação da Medida de 

Reorganização. Seriam reduzidas, ainda, cento e sessenta e quatro escolas entre as quais, 

naquele momento, atendiam às três etapas de ensino.  

Os números apresentados pelo Secretário Herman Voorwald, no quadro 2, no 

entanto, não correspondem aos dados do Censo Escolar 2014, apresentado no quadro 3. Ao 

serem comparados, pode-se verificar que, em 2014 havia em São Paulo 1.436 escolas 

atendendo à etapa única da escolarização básica e não os 1.443 anunciados pelo titular da 

pasta de educação. Ademais, as escolas que agrupavam duas etapas de ensino somavam 

3.093 em 2014 e não 3.209 que foram anunciados.  
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O quadro a seguir mostra a distribuição das escolas desta rede por etapas de 

atendimento pela SEE/SP, de acordo com os dados do Censo escolar de 2014: 

 

Quadro 3 - Distribuição das escolas por tipo de atendimento SEE/SP  

Atendimento Escolar Número de escolas 

Etapa única 1.436 

Duas etapas 3.093 

Três etapas 554 

Total 5.083 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados do Censo Escolar (IBGE, 2014). 

Os dados a seguir, mostram, ainda, outras discrepâncias referentes àquelas escolas 

que ofereciam três etapas de ensino, as quais, de acordo com o Censo Escolar 2014, 

somavam 554, diferente dos 479 apresentadas pelo secretário. A matemática não fecha, 

pois sobraram sete escolas no primeiro caso, 116 no segundo e faltariam 45 no terceiro. O 

total de escolas previsto pela SEE/SP também não corresponde ao dado oficial do Censo 

Escolar, o qual registrou 5.083 unidades da rede em funcionamento naquele período. 

Sobre esse aspecto, o principal argumento dos gestores da Secretaria Estadual de 

Educação (SEE/SP), como propositores de política, era o de que com a reforma ter-se-ia 

possibilidades de melhorar a qualidade do ensino médio, desde que fosse ofertado em 

escola exclusiva para atendimento de estudantes matriculados nessa etapa da escolarização. 

Esse argumento dos membros da pasta, a partir de dados do Censo Escolar na série 

histórica 2000-2014 tinha por base um relatório
33

 da Coordenadoria de Informação, 

Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA), órgão da SEE/SP, denominado: Escolas 

estaduais com uma única etapa de atendimento e seus reflexos no desempenho dos alunos.  

Pó, Yamada, Ximenes, Lotta e Almeida (2015) analisam os dados e a metodologia 

utilizada no estudo supracitado, acerca do argumento do Governo de que o ensino seria 

melhorado ante a exclusividade da oferta específica de cada ciclo de escolarização e 

concluem que o estudo 

 

[...] não foi sequer disponibilizado na página da Secretaria de Educação, mas 

obtido pela imprensa via Lei de Acesso à Informação, depondo contra a 

                                                
33

 Disponível em: https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2015/12/reorganizac3a7c3a3o-das-

escolas-em-spdoc-secretaria.pdf. Acesso em: 02 de setembro de 2017. 

https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2015/12/reorganizac3a7c3a3o-das-escolas-em-spdoc-secretaria.pdf
https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2015/12/reorganizac3a7c3a3o-das-escolas-em-spdoc-secretaria.pdf
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transparência no debate público sobre a mudança. Nesse sentido, também chama 

nossa atenção a inexistência de um documento (portaria, decreto, resolução, etc) 

que formalize a proposta de Reorganização (PÓ; et al., 2015, p.16). 

 

A esse respeito, Cássio, Crochik, Pierro e Stoco (2016) avaliam que a SEE/SP 

construiu, ainda, o argumento de que haveria naquele contexto um decréscimo contínuo no 

número de estudantes em idade-ideal apto a matricular-se na rede de ensino público entre 

04 e 17 anos. Para os pesquisadores, contudo, seria uma falácia do governo alegar que a 

política promoveria mudanças positivas na vida de milhares de jovens e adolescentes. Pois, 

os especialistas que estavam a serviço do sistema de ensino não usavam dados compatíveis 

com a demanda da matrícula nem com a realidade das escolas públicas da rede estadual de 

ensino. Nesse sentido, é 

 

[...] fato que a rede estadual de ensino perdeu milhões de matrículas no 

transcorrer das duas últimas décadas, e que isso não se deve apenas às mudanças 

demográficas, mas também às transferências entre as redes de ensino. Na segunda 

metade da década de 1990 e princípio dos anos 2000, o movimento dominante foi 

o de municipalização do Ensino Fundamental; na última década, a diminuição de 

matrículas na rede estadual de ensino deve-se principalmente à progressiva 

privatização do ensino básico decorrente da fuga dos setores de renda média para 

a rede particular, uma das consequências da deterioração das condições de ensino 

e aprendizagem nas redes públicas, sobretudo a estadual, e seu consequente 

desprestígio (CÁSSIO et al., 2016, p.1093). 

 

Ante as evidências, podemos constatar que, embora tenha havido redução nas 

matrículas originárias da população com a idade prescrita em lei – para o ensino 

fundamental e médio – mesmo em condições adversas a demanda
34

 apresentada pelo 

SEADE se encontrava nas fases de escolarização básica previstas na Constituição Federal 

de 1988, como direito subjetivo das pessoas. Por isso mesmo é que a escolha pelo 

fechamento de escolas não condiz com a necessidade do Estado em garantir o acesso à 

educação pública e de qualidade
35

 para a população jovem, detentora do direito de estudar. 

É inegável que, em uma sociedade conectada pela internet, os movimentos sociais 

contemporâneos – tipo primavera secundarista – articulados por meio de redes virtuais, 

têm um potente recurso de informação e de comunicação para difundir ideias e estratégias 

políticas. Um potencial incalculável para mobilizar pessoas e grupos chamados a ocupar 

                                                
34

Nota técnica disponível em:  

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/nota.tecnica.%20reorganizacao.2016.pdf. Acesso em: 

25 out. 2018. 

 
35

 A política do governo não considerava, portanto, a diminuição na demanda escolar como uma oportunidade 

para atender às reivindicações de outros profissionais de educação nem do movimento estudantil, relativas à 

redução do número de alunos por turma, o que traria benefícios pedagógicos inestimáveis ao ensino e à 

aprendizagem. A medida administrativa, todavia, agia contrariamente aos interesses dos beneficiários da 

educação e do ensino, pois criava condições de superlotação nas turmas. 

 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/nota.tecnica.%20reorganizacao.2016.pdf
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espaços públicos: praças, ruas, avenidas como se tem visto. Recentemente, temos grandes 

mobilizações de rua no Chile, Equador, Uruguai, França entre outras parte do mundo, que 

se colocam no perfil da chamada em redes sociais online.  

Conforme analisa Castells (2013, p. 165), nas recentes mobilizações articuladas nas 

redes virtuais, que transpuseram as telas e tomaram as ruas, as redes sociais tem se 

apresentado como o espaço de autonomia da comunicação, pois podem ser utilizadas por 

todos aqueles que têm acesso à internet, sem que haja controle das instituições coercitivas 

do Estado. Tornam-se, assim, movimentos sociais em rede, capazes de exercerem força de 

contrapoder na luta social e política. 

Nesse sentido, evidenciou-se que as articulações entre os estudantes, foram 

potencializadas pelas redes, mas anteriormente a este período, nas escolas estaduais, os 

sujeitos coletivos já estavam organizavam em relação ao que fazer no combate à 

reorganização escolar. Eles queriam entender o significado da medida oficial para as 

especificidades da periferia da zona sul da capital paulista. Pra isso, reuniram-se 

 

[...] na Fábrica de Cultura, vários estudantes de diversas escolas da Sul 2 

[Diretoria de Ensino] e mais ou menos entre setembro e outubro surgiu a ideia 

das ocupações. Nessas reuniões, que aconteceram muito antes disso [do dia 14 de 

novembro] se teve a ideia das ocupações escolares. A gente tinha um folhetim 

que passavam pra gente das ocupações do Chile [Revolta dos Pinguins] mas eu 

não sabia como isso podia acontecer (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 

2019). 

 

O processo contou com a formação de grupos em redes sociais cuja finalidade era 

também divulgar uma cartilha “A experiência dos nossos hermanos é um exemplo para a 

luta dos estudantes em São Paulo: se o Alckmin quer fechar, vamos ocupar!”
36

. Este 

material foi inspirado na luta dos estudantes no Chile em 2011, conhecida como a revolta 

dos pinguins (GOHN, 2011 p. 8). Embora os problemas chilenos com a educação fossem 

diferentes dos brasileiros, os métodos de reivindicar o acesso a uma boa escola foram 

compartilhados entre os adolescentes por meio de uma cartilha organizada pelo coletivo O 

mal-educado que continha orientações sobre como ocupar, manter as unidades em 

atividades e a divisão de tarefas entre comissões. 

No contexto estadual, a primavera secundarista teve início com a ocupação pelos 

estudantes da Escola Estadual Diadema, na região metropolitana, seguida pelos 

secundaristas da escola Fernão Dias, da região central da cidade de São Paulo. Crescia a 

                                                
36

 Material disponível em: https://gremiolivre.files.wordpress.com/2015/10/como-ocupar-um-colc3a9gio.pdf. 

Acesso em: 1 jul. 2016. 

https://gremiolivre.files.wordpress.com/2015/10/como-ocupar-um-colc3a9gio.pdf
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mobilização dos estudantes e na primeira semana de novembro mais de vinte escolas de 

todo o estado de São Paulo já haviam sido ocupadas (CORTI; et al., 2016). 

Particularmente na escola José Lins do Rego, converge entre os sujeitos coletivos 

engajados a leitura de que a notícia da ocupação em outras escolas motivaria os estudantes 

que já estavam previamente conversando sobre o ocupar, mas não sabiam ainda em que dia 

seria deflagrada a estratégia. Nesse compasso de espera foram surpreendidos com a 

convocação, pela Secretaria Estadual de Educação do estado de São Paulo, de uma reunião 

em todas as escolas da rede de ensino no sábado, dia 14 de novembro. A convocação não 

deixava clara a forma como e se a medida de reorganização da rede estadual de ensino iria 

afetar diretamente àquela escola, nem os estudantes e/ou suas famílias.  

 

2.3 Dia D: o engajamento coletivo naquele 14 de novembro de 2015 

 

Era um sábado 14 de novembro de 2015. A Secretaria da Educação do estado de 

São Paulo (SEE/SP) havia marcado para aquela data o chamado, oficialmente, DIA E, 

alusão a algo como “O dia na escola”. Embora o órgão oficial tenha dado este nome àquele 

“dia”, na memória coletiva dos sujeitos entrevistados a reunião ficou conhecida e 

permanece lembrada como o “Dia D”. A terminologia corresponde a um vocábulo militar 

que denota o dia de um ataque ou uma operação de combate surpresa, em referência aos 

desembarques dos Aliados na Normandia durante a Segunda Grande Guerra Mundial, nome 

que, dado o caráter de urgência da convocação, sem que estivesse devidamente organizada, 

se tornara semelhante, senão propício, do ponto de vista oficial.  Ninguém conversou 

antecipadamente com os estudantes e, assim, eles não tiveram tempo para se articular. 

Participaram do acontecimento na escola José Lins do Rego a equipe gestora, os 

professores, os estudantes, seus pais e mães assim como membros dos movimentos sociais. 

Para as pessoas presentes à reunião, foi passada a mensagem de que iriam discutir a 

reorganização; mas, o real interesse do governo era legitimar a proposta, sob o argumento 

de ter conversado com a comunidade. Havia, no entanto, um relativo consenso entre os 

sujeitos coletivos de que, na prática, a medida estava relacionada ao fechamento de salas de 

aula e a realocação dos alunos em outras escolas. Possivelmente acarretaria a superlotação 

de salas de aula para onde fossem remanejados e o esvaziamento de outras. Mas, para uma 

parte dos estudantes e suas famílias, certamente, traria transtornos que requeriam 

acomodações nem sempre fáceis de serem conciliadas.    
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Não estava certo, no entanto, para os sujeitos da escola em apreço qual seria o 

impacto da medida: circulavam rumores que ia desde a escola ser fechada e transformada 

na sede da Diretoria de Ensino até a possibilidade de que mais de cinco ou seis salas de 

aula seriam fechadas naquela unidade escolar.  

 

Até aquele momento eram cinco salas de cada ano, então a gente ia perder todas 

as pessoas, umas quatro salas do primeiro ano da manhã, algumas a tarde e a 

noite acho que também. Havia já um comentário de que ali seria utilizado como 

Diretoria de Ensino, porque a nossa diretoria de ensino, por se tratar desse eixo 

M‟boi Mirim, nós estamos da ponte pra cá, e a atual Diretoria de Ensino é no 

Brooklin, é uma distância enorme [no mínimo quinze quilômetros], onde todos os 

diretores têm que fazer esse percurso e havia uma necessidade de trazer essa 

Diretoria de ensino para mais próximo das escolas sob sua administração.  É 

nesse movimento que eles propunham, era muito fácil fechar o José Lins do Rego 

porque você não abriria o primeiro ano no ano seguinte e em dois anos a escola 

estaria fechada. Pra nós era muito claro que eles fechariam o José Lins e 

transferiria os alunos para o Luís Magalhães, que tinha o ensino fundamental II e 

o médio e no ano seguinte ela passou a ter somente o ensino médio. E isso já 

estava sendo previsto na D.E [Diretoria de Ensino]. (SUJEITOS COLETIVOS 

ENGAJADOS, 2019). 

 

Para melhor compreender os acontecimentos relatados e com o propósito de utilizar 

a técnica de análise de fotografias, passamos a apresentar seus fundamentos seguidos da 

análise daquela realidade por meio de quatro registros fotográficos selecionados. Para o 

sociólogo Ralf Bohnsack (2007, p. 201) é substancial levar em conta não apenas o conteúdo 

perceptível nas fotografias, mas principalmente aquele que pode ser transmitido por meio 

delas, diferenciando, assim, os níveis iconográficos dos iconológicos. Assim, na aplicação 

da técnica de análise, o sociólogo sugere dois momentos de interpretação: a formulada e a 

refletida. O procedimento anunciado é aplicado na análise das quatro imagens selecionadas, 

mas apresentamos a descrição da técnica em sua completude apenas na primeira imagem, 

com a opção de evitar redundâncias. 

Iniciamos, pois, com a interpretação formulada, que consiste na descrição do 

conteúdo da fotografia “[...] sem comentários ou interpretações do sentido imanente [...]” 

da imagem (BASSALO; WELLER, 2011, p. 303). No segundo momento da análise 

fotográfica, aplicamos a interpretação refletida, a qual consiste em analisar a projeção 

perspectivista da coreografia cênica e da interpretação icônica ou iconológica. Essa análise 

é orientada por sua composição formal e planimétrica (BOHNSACK, 2007; SEVERO, 

2007; BASSALO, WELLER, 2011).  

Pode ser percebido na imagem 1, ainda que sem utilizar nenhum recurso 

tecnológico de identificação facial, a presença de setenta pessoas reunidas, a maior parte 

delas que aparece de pé. Há um grupo menor, de nove pessoas, que aparentemente estão 
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sentadas. No centro da imagem existe um espaço vazio separando quem está sentado de 

quem está em pé. 

 

Imagem 1 - Primeira assembleia na ocupação da E.E. José Lins do Rego 

 

Fonte: Página da ocupação no Facebook
37

 

 

Para proceder com a análise da composição planimétrica, traçamos uma linha 

horizontal, partindo do centro da imagem e acompanhando a separação entre o grupo de 

pessoas em pé daquelas que estão sentadas. No plano superior da imagem há um grupo de 

mulheres e homens adultos que compõem a quase totalidade daqueles de pé, de frente para 

a imagem. À direita, no canto inferior da fotografia, podemos verificar a presença de um 

menor número de pessoas mais jovens, de costas para a câmera.   

No que tange à “coreografia cênica” (BASSALO; WELLER, 2011, p. 303), 

podemos identificar que o foco da imagem está voltado para o maior grupo de pessoas que 

se encontra de pé. Como pode ser visualizado no fundo superior e do lado esquerdo da 

imagem, há outras pessoas presentes no espaço em que a fotografia foi registrada, embora 

não componham o plano fotografado. 

Destacamos como importante elemento iconográfico o registro de um homem, ao 

lado esquerdo, em pé, de chapéu na cabeça e braços cruzados. O símbolo em sua camiseta 

sugere que se trata de um militante engajado no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

                                                
37

 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins. Acesso em 06 de dez.2019. 

https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins
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(MTST). Os elementos cênicos e iconográficos conforme são identificados na imagem 1 

revelam a intencionalidade do produtor da fotografia, de modo a nos fornecer as bases para 

a análise da projeção perspectivista. Chama a atenção o interesse do produtor da imagem 

em registrar a presença de pais, estudantes, professores e militantes de movimentos sociais 

no pátio da escola estadual José Lins do Rego, durante a reunião do chamado Dia D. 

Ao analisar a projeção perspectivista da imagem consideramos a intencionalidade 

com que foi produzida e o objetivo de quem a produziu. De acordo com Severo (2017, p.8), 

essa última etapa do método documentário é composta por instrumentos de análise e de 

interpretação sugestivos da visão de mundo dos sujeitos. Nela, consideramos o lugar que 

ocupam as pessoas envolvidas na cena, o contexto social, político e econômico no qual se 

inscrevem como elementos constituintes da visão de mundo compartilhada pelos sujeitos. 

Para os sujeitos coletivos engajados a mobilização do MTST em face da reunião na 

escola foi de fundamental importância e decorreu do fato deles acompanharem os 

acontecimentos na região e interessar pra eles ter os filhos estudando ali no José Lins do 

Rego. Assim, o grupo compareceu em grande número nesse dia em busca de 

esclarecimentos. 

 

O que mais me surpreendeu na ocupação da José Lins do Rego é que foi a única 

escola ocupada também pelo MTST. Os alunos que estavam em reunião, sendo 

ameaçados de serem trancados na quadra da escola, já tomaram a decisão de que 

iriam ocupar a escola e o movimento dos sem teto [MTST] já havia combinado 

de apoiar essa ocupação dos alunos da unidade (SUJEITOS COLETIVOS 

ENGAJADOS, 2019).  

 

 Nesse sentido, o historiador Eric Hobsbawm (1998, p. 241), considera que as 

ocupações em espaços públicos e privados têm se constituído importante ferramenta 

popular em diversos campos da luta de classes, principalmente no que se refere à luta pela 

terra e por moradia. No Brasil, essa estratégia tem ganhado expressão nas ocupações pelo 

Movimento Sem Terra (MST) e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).  

Corroborando essa perspectiva, Thompson (1987, p. 396) destaca que 

historicamente as classes dominadas tendem a ocupar as ruas, avenidas, praças e prédios 

públicos e privados, num processo de fazer-se movimento social. Assim, o engajamento 

dos estudantes pode ser compreendido como um processo de mobilização e articulação 

política entre os sujeitos engajados na política contra a qual estavam lutando e em defesa do 

direito à educação que pretendiam como excluídos dos benefícios decorrentes da riqueza 

social por eles produzida.   
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A imagem que analisamos a seguir foi registrada pelos estudantes da escola estadual 

José Lins do Rego também na ocasião do Dia D. 

 

Imagem 2 - Registro do dia da ocupação da E.E. José Lins do Rego 

 

 
Fonte: Página da ocupação no Facebook

38
 

 

A fotografia acima é expressiva da força utilizada pela Polícia Militar do estado de 

São Paulo na qual identificamos a presença de doze pessoas e o indício da presença de uma 

décima terceira, no que aparenta ser o braço de uma delas. À esquerda, mostram-se três 

homens fardados, indo em direção a outro que está agachado de costas para a câmera, e, 

que aparentemente está segurado pelo braço da pessoa que está ao chão, de calça jeans azul 

e blusa preta. Na parte esquerda superior da imagem, o policial fardado empunha, 

aparentemente, um cassetete; um homem estende o braço sobre o ombro de outro. Também 

com a farda de policial militar aparece o que está de costas para o portão azul e de frente 

para o homem que estende os braços para uma pessoa que está no chão ao centro da 

imagem. Aparentemente a pessoa é empurrada pelas costas por um dos policiais, que usa as 

pernas e o joelho para contê-lo à força. 

No primeiro plano
39

 à esquerda da imagem fotográfica visualizamos, ainda, uma 

mulher de costas –, cabelos curtos e tatuagens no ombro – e três homens, também de costas 

                                                
38

 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins. Acesso em: 06 de dez. de 2019. 

 
39

 Seguindo a técnica apontada por Bassalo e Weller (2011) para a análise da composição planimétrica, 

traçamos três linhas horizontais num ângulo de 20º (quinze graus), acompanhando a inclinação da construção 

do muro vermelho e do solo. 

 

https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins
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– dois deles, na postura em pé – à direita –, e um ao centro, visivelmente agachado 

segurando, pelo braço, uma pessoa com aparência feminina, também caída ao chão. 

Próximo a ela – no plano de fundo – estão dois policiais, com cassetete em punho e outro 

de frente para o homem de blusa branca, de costas para o que se encontra no primeiro 

plano. 

Quanto à “coreografia cênica”, percebemos a intenção do “produtor da imagem” 

representada de atribuir centralidade à cena registrando uma ação em andamento, não 

coreografada. O foco está na mulher caída ao chão e no homem de mochila nas costas 

estendendo o braço em seu apoio. No plano central, a composição formal da imagem 

mostra a tentativa dos policiais que estão dentro e fora da escola de alcançarem a mulher, 

subjugando-a fisicamente. Como elemento iconográfico, verificamos a presença de dois 

grupos que podem ser identificados pelo vestuário – os que estão fardados e os que não 

estão – sendo cinco civis e cinco policiais militares.  

Sobre a “projeção perspectivista”, podemos compreender que a imagem foi captada 

por um estudante secundarista, cuja identidade é desconhecida, no momento em que os 

policiais militares armados tentavam impedir a entrada dos professores na unidade de 

ensino médio. A fotografia foi postada na página
40

 do Facebook “Não Fechem Minha 

Escola” e repercutiu nas redes sociais, o que nos leva a identificar a intencionalidade de 

divulgá-la como denúncia aos acontecimentos em evidência. 

Sobre o acontecimento reportado na fotografia (imagem 2), diz um militante de 

movimento social:  

 
Eu gosto muito de usar a palavra tortura, porque foi um período longo, onde eles 

colocaram a bater em nós e a nos empurrar para fora da unidade [escolar] em que 

a gente trabalhava. Enquanto isso, os alunos que estavam em reunião, sendo 

ameaçados de serem trancados na quadra da escola, já tomaram a decisão de que 

iriam ocupar a escola e o movimento dos sem teto [MTST] já havia combinado 

de apoiar essa ocupação dos alunos da unidade. 

 

A narrativa é reveladora do grau de ostensividade na qual atuou a força policial. Na 

cena podemos identificar linhas que separavam dois conjuntos de ações concomitantes. As 

linhas triangulares se direcionam às pessoas que estão de costas, dispostas em posição de 

submissão aos homens fardados. Ambos os lados da imagem sugerem a tentativa das 

pessoas que estão de costas no primeiro plano de se aproximarem da mulher, a fim de 

protegê-la. 
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Essa abordagem agressiva da polícia trouxe muita revolta pra gente, né, nos 

alunos, porque eram os professores que a gente tinha mais carinho, que eram os 

professores que ajudavam realmente os alunos e ver aquilo acontecendo com eles, 

ver a [professora de filosofia] sendo agredida. O policial fechando o portão nela, 

aquilo cortou o coração não só dos alunos, mas também de outros funcionários 

(ESTUDANTES, 2019). 

 

Na descrição do acontecimento, podemos identificar a concepção de mundo dos 

sujeitos que é retratada pelos fatos convergindo de formas distintas: os policiais, como 

agentes do Estado com a suposta função de proteger a sociedade, mas usando a violência 

explícita sobre pessoas indefesas. As demais pessoas do cenário – estudantes, professores 

entre outras – engajados como sujeitos coletivos, mostravam-se na luta em defesa de seus 

direitos e da escola como patrimônio cultural e educativo, se identificam pela solidariedade. 

 

O acontecimento principal foi a revolta dos alunos pelo que tinha acontecido com 

os professores, que são do mesmo bairro que a gente, são gente como a gente, 

então não tem como não se identificar com eles. Porque eram nossos professores, 

era nossa escola, eram nossos amigos que iam sair dali, tipo, passou o ensino 

médio ali e iam ser jogados para lugares distantes, que não tinham previsão 

nenhuma e eram outras escolas também nessa situação. E aí o pessoal, bravo e 

irritado com o que tinha acontecido, porque ter sido agredido sem motivo nenhum 

aparentemente, falou: “bom, é a nossa resistência, né, é a nossa forma de 

resistência. Então se a gente já está aqui, vai permanecer”. Por isso a gente ficou 

(ESTUDANTES, 2019).  

 

Os estudantes que demonstraram gestos de solidariedade, principalmente a seus 

professores que eram agredidos, estavam engajados à frente do movimento de ocupação da 

escola eram do terceiro ano do ensino médio e não seriam afetados com a reorganização 

promovida pela Secretaria de Educação. Eles estavam bem perto de concluírem o ensino 

médio e sairiam da escola. No entanto, na luta, defendiam o direito de quem viria depois 

deles e seriam as pessoas mais afetadas pela política de reorganização proposta pelo 

governo estadual. No discurso dos sujeitos coletivos engajados, a repressão policial 

aparece como o principal fator a desencadear a decisão de ocuparem a escola José Lins do 

Rego, conforme mostra a fala a seguir:  

 

O fato é que os alunos estavam dentro da escola e chegaram mais carros de 

polícia ainda, aí virou uma batida policial. Eu contei oito, nove, dez viaturas. Os 

alunos estavam bem inseguros, em relação à ocupação, principalmente pela 

presença da polícia militar, então eles não tinham decidido ainda. O que levou os 

alunos a ocupar foi a violência policial, isso foi o definitivo para eles 

tomarem a decisão pela ocupação. Talvez a escola fosse ocupada em outro 

momento, depois deles amadurecerem a ideia, poderia ter acontecido, mas eu 

acho que o que definiu naquele momento exato, naquele dia, foi a violência que 

ocorreu (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019, grifos nossos).  

Temos aqui evidências de como o exercício autolegitimado da violência incita à 

revolta, legitimada, às vezes, pela naturalização, que se reproduz em gestos amigáveis, em 
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palavras bonitas de conformação ao status quo e ao poder de mando. Nos acontecimentos 

de novembro de 2015 temos o contraponto à perspectiva de acomodação, nos quais se 

instaurou a solidariedade como ponto central na organização dos sujeitos coletivos como 

forma de resistência encampada pelos estudantes em face da violência policial instaurada 

na escola no Dia E e nos que se seguiram. 

 

2.4 Organização coletiva dos sujeitos engajados 

 

Na parte inferior da fotografia que segue, podemos identificar a presença de trinta e 

três pessoas reunidas em um grupo composto por pessoas com aparência jovem, dispostas 

em forma circular. Enquanto na parte superior, do lado direito, são visualizados cartazes na 

parede amarela; em outra parte desta, do canto oposto, estão uma porta e uma janela azuis. 

 

Imagem 3 - Reunião deliberativa na ocupação da E.E. José Lins do Rego

 

Fonte: Página da ocupação no Facebook
41

 

 

Por meio da “análise planimétrica” da fotografia desvelam-se “elementos cênicos” 

que, embora não sugiram terem sido coreografados, carregam valores e visões de mundo do 

“produtor da imagem” (BASSALO; WELLER, 2011, p. 303). No plano inferior, no centro 

da imagem, há um jovem de boné preto que se destaca do restante do grupo; ele olha para 
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outro que está de camiseta branca, bermuda azul e tênis preto, e, pelo gesto com as mãos e 

a expressão facial, sugere está falando para o grupo. No canto direito do plano inferior, 

podemos observar outro jovem com a mão direita levantada, enquanto no centro da 

fotografia visualizamos uma jovem de cabelos avermelhados voltando o olhar para este 

gesto; há outra jovem de camiseta roxa fazendo o uso do que parece ser um telefone 

celular. 

Acerca da projeção perspectivista, quanto à composição da imagem em dois planos, 

podemos observar a intencionalidade na demarcação entre o plano superior e o plano 

inferior da fotografia, que evidenciou elementos iconográficos, como as mesas e bancos 

colocados ao fundo e os trabalhos escolares afixados na parede amarela.  

 Ainda, acerca das intenções que depõem sobre a visão de mundo do produtor da 

fotografia, verificamos no foco, a cena na qual um estudante fala, enquanto o outro levanta 

a mão. A disposição dos sujeitos representados na imagem, lado a lado, em círculo, 

corresponde à ideia central recuperada no discurso dos sujeitos coletivos engajados, de que 

não havia um líder, todos eles se constituíam lideranças e a organização das atividades se 

dava de forma coletiva, de forma democrática dentro de suas assembleias. 

Podemos assim concluir na análise das imagens sobre os eventos inscritos na 

reunião conhecida como DIA D, que a ocupação da escola José Lins do Rego contou com 

um importante apoio de coletivos e de pessoas ligadas aos movimentos sociais na região 

que os impulsionaram nessa luta política.  

 
Os estudantes tiveram a maior aula de organização que eu já vi, que eu já 

presenciei. Eles passaram praticamente vinte e quatro horas com o MTST.  O 

MTST já tem essa organização brilhante, quem vai fazer a segurança, quem vai 

cozinhar, o momento das reuniões, quem assume a liderança disso, quem assume 

daquilo, como limpar, como manter o ambiente organizado, manter o ambiente 

limpo, horário para dormir, horário para alimentação, tudo. E o que acontece, 

durante essas vinte e quatro horas, quando o MTST se retira às dezessete horas do 

domingo [15 de novembro], os alunos passam a fazer exatamente tudo de forma 

muito bem organizada (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Os estudantes engajados no movimento consideram que o apoio de militantes dos 

movimentos sociais foi importante porque os orientou quanto à maneira de se organizarem 

e na divisão das tarefas durante o movimento. Eles pontuam, contudo, que as decisões eram 

tomadas a partir de assembleias e todas as deliberações deveriam convergir para o 

consenso (de todos). 

 

A nossa organização era sempre em assembleia com os alunos que estavam 

ocupando. Mas no primeiro momento, na segunda-feira, a gente pediu o aval, 
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digamos assim, dos alunos não-ocupantes pra continuar ocupando a escola 

(ESTUDANTES, 2019).  

 

 Nesse registro destacamos um ponto importante, que concerne ao fato de as 

decisões serem tomadas por consenso entre os sujeitos coletivos engajados no movimento. 

O fato corresponde a todos aqueles estudantes que se mantiveram mobilizados no cotidiano 

da escola ocupada, que consideravam impertinente submeter ao crivo daqueles 

matriculados na unidade porque havia um grupo menor de sujeitos comprometidos 

diariamente com as atividades durante a ocupação. Assim, ao longo do processo, as 

assembleias deliberativas, que começavam amplas, ficaram mais restritas, ainda que os 

sujeitos engajados preservassem o direito à participação de todos. 

No movimento, destacamos ainda a linguagem como ferramenta imprescindível 

para o salto qualitativo atribuído a esta luta política e social em defesa de determinados 

direitos de modo particular, a educação e a escola: 

 

Quando os estudantes chegaram, a gente estava em cima do muro tentando 

acalmar o pessoal porque eles acharam que a gente tinha invadido a escola, 

porque rola isso né, é uma linha tênue entre o significado em invasão e o 

significado de ocupação e aí a gente precisava explicar para eles o que era aquilo 

(ESTUDANTES, 2019). 

 

Eles não gostam da palavra lideraram, pois não havia liderança, havia um grupo 

como um todo que coordenava a situação de ocupação e tomava as suas decisões 

(SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Nas referências acima, destacamos que os termos ocupação e lideranças, são 

reivindicados pelos sujeitos coletivos em contraposição aos termos invasão e líder. O 

debate conceitual entre invasão e ocupação apresentava-se nas assembleias dos estudantes 

e, igualmente, na grande imprensa. Os jovens engajados insistiam no uso do termo 

ocupação por entenderem que o espaço da escola os pertencia, e, assim, não se configurava 

como invasão de um espaço que pertencia a outrem. Para eles, sob essa ótica, o uso do 

termo invasão se tornava pejorativo ao ideário e às práticas que os movia, ante uma clara 

tentativa do governo de criminalizar as ocupações. 

Sobre o conceito de lideranças, os estudantes da escola José Lins do Rego atuavam 

de forma descentralizada, montavam comissões para ir às escolas vizinhas, tanto para 

difundir e colher informações sobre o que estava acontecendo noutras escolas ocupadas, 

quanto para dividir gêneros alimentícios e materiais de limpeza que recebiam e distribuíam 

entre as demais escolas que estavam precisando. 

A pesquisa enfocou a dinâmica da escola e as atividades durante a ocupação. Como 

registram os documentos em anexo, esta dinâmica era decidida pelos estudantes como 
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pauta das assembleias e produzia-se no discurso dos sujeitos engajados, que, nas 

entrevistas, avaliaram o quanto era organizado, mas quanto era difícil organizar o dia-a-

dia da ocupação: as atas das reuniões produzidas pelos estudantes durante o movimento 

mostram que havia debates sobre temas como organização do espaço da escola (disposição 

de mesas e cadeiras em sala de aula durante as atividades, por exemplo) e a conjuntura 

econômica, social e política nacional e internacional.  

No particular da ocupação na escola estadual José Lins do Rego, o dia durante a 

ocupação se iniciava sempre com uma assembleia para a distribuição de tarefas que seriam 

realizadas no seu decorrer. Na divisão de tarefas os meninos ficavam mais na segurança, 

ficavam lá na porta à noite inteira e se revezavam entre si; havia um grupo que ficava mais 

na cozinha, tinha aqueles que ajudavam mais na limpeza. Os estudantes separavam 

também grupos que se responsabilizavam pela limpeza e pela organização dos dormitórios, 

que eram as salas de aula improvisadas, e mantinham os cuidados com a fachada e com a 

pintura da escola. É convergente entre os sujeitos entrevistados a ideia de que todo mundo 

fazia um pouco de tudo e que essa perspectiva de horizontalidade e coletividade, decorrem 

do compartilhamento das experiências por parte do MTST, 

 

[...] porque eu acho que se não fosse eles irem lá e mostrar pro pessoal como 

fazer as coisas, a gente não teria levado pra frente. Foi legal o aprendizado porque 

eles mostraram tanta coisa pra gente, que a gente não sabia, montou as comissões 

e a gente ficou separando entre as pessoas mesmo. Uma pessoa estava 

encarregada de fazer tal coisa, por exemplo, ajudar na limpeza (ESTUDANTES, 

2019). 

 

Sobre a ocupação parece inegável a aprendizagem dos estudantes na luta por 

direitos inalienáveis, de modo particular o direito subjetivo por educação prescrito na 

Constituição Federal de 1988, com qualidade socialmente referenciada; como dever do 

estado brasileiro. Assim, as demandas do cotidiano naquele acontecimento – limpeza, 

organização, alimentação e segurança – a abertura da escola ao público, tornaram-se 

práticas, que talvez antes não fossem valorizadas. 

Nesses momentos realizavam-se, também, atividades como oficinas de leitura, 

rodas de conversa sobre feminismo, movimento negro, movimento LGBTQ+. Para os 

estudantes engajados, foi marcante o fato de que as atividades realizadas durante a 

ocupação não se constituíam em simples lazer, mas algo que incluía conhecimento. Na 

memória dos sujeitos aquilo foi muito enriquecedor porque ajudou a quebrar vários 

paradigmas e preconceitos. 
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Na verdade, o momento da ocupação foi o momento em que mais a escola teve 

algumas atividades. Fizemos um espaço de cultura de fato, não o que eles dizem 

que é cultura e educação, porque a gente teve várias palestras, oficinas, projeto de 

feminismo e movimento negro (ESTUDANTES, 2019). 

 

Os professores entrevistados ressaltam que durante as visitas feitas à escola 

ocupada, para levar comida, ver como eles estavam e se eles queriam alguma ajuda, 

puderam visualizar que havia sempre movimentação com atividades culturais e um 

ambiente cuidado e limpo, tudo era muito democrático, as tarefas pareciam que estavam 

muito bem distribuídas.  

Os dirigentes da instituição, porém, não foram capazes de compreender que, durante 

o movimento de ocupação ocorria atividades culturais e até aulas organizadas pelos 

próprios estudantes. Havia atividades abertas à comunidade que contavam também com a 

colaboração de pessoas externas à escola, como militantes do Sarau da Cooperifa, do Café 

Filosófico da Periferia, do Bloco do Hercu e de outros coletivos, o Emancipa [rede de 

cursinhos populares], MTST, professores da APEOESP [Sindicato dos professores da rede 

estadual], estudantes da USP e de outras faculdades convidados para conversar com os 

alunos, fazer oficina e outras atividades educacionais, como rodas ou círculos de conversa, 

sarau, shows. 

Durante o movimento estadual, muitas escolas foram visitadas por artistas famosos 

de diferentes expressões, como cantores, atrizes e diretores de teatro e, no particular da 

escola José Lins do Rego, esta foi visitada por bandas de rock, hardcore e por um grupo de 

teatro. Nesta ocupação, um professor levou o [poeta] Sérgio Vaz da Cooperifa e fez um 

sarau na quadra. 

No rol das atividades artísticas, culturais e das aulas públicas, os estudantes da 

escola estadual José Lins do Rego também se organizaram em comissões e definiram uma 

pauta de reivindicações, que foi protocolada na direção da escola, na Diretoria de Ensino 

Sul 2 e na Secretaria da Educação (SEE/SP). Neste documento os estudantes reivindicavam 

a gestão democrática na escola, pediam a participação do grêmio estudantil no Conselho de 

Escola e que o conselho fosse mais participativo. Solicitaram, ainda, providências para 

instaurar um banheiro alternativo para as pessoas que não se identificam com nenhum 

gênero, a prestação de contas com publicização de gastos mensais da escola, o 

fornecimento de merenda em conformidade com o horário servido, limpeza e o descarte das 

cadeiras quebradas acumuladas na unidade escolar. Reivindicavam melhorias na 

acessibilidade para os estudantes com necessidades especiais, manutenção da parte elétrica 
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do prédio e a experimentação no uso de salas ambiente, nas quais os estudantes trocam de 

salas e não os professores. 

No capítulo seguinte, passamos a analisar as reivindicações contidas na pauta 

protocolada pelos estudantes da escola estadual José Lins do Rego destacando o 

enfrentamento político entre os sujeitos engajados no movimento de ocupação e o governo 

do estado de São Paulo. Antes, porém, analisaremos a práxis educativa encampada pelos 

sujeitos da escola durante o movimento de ocupação na seção que segue. 

 

2.5 A práxis educativa na ocupação da escola José Lins do Rego 

 

A impressão primeira de quem analisa este objeto de pesquisa, é de que os 

estudantes teriam se engajado, exclusivamente, em um movimento de ocupação como 

reação/resposta a uma política impositiva do governo estadual de São Paulo, mas, esta se 

desfaz quando compreendemos quão ativo e propositivo foi o formato assumido por essa 

mobilização que se tornou histórica. Nela é possível verificar-se que os sujeitos engajados 

se contrapunham a um modelo de educação e de ensino que se tornaria vigente, 

formalmente, no ambiente escolar, 

 

[...] porque é uma forma de abafar o pensamento do aluno, de abafar a 

possibilidade do que ele já é também, porque é esmagador o que você faz com o 

ser humano dentro de sala de aula, exclui tudo que ele tem antes na vida dele, 

toda a bagagem que ele tem antes, para expor uma certa educação com uma certa 

moral, com um caminho já pré-determinado para o aluno, sem nem ao menos 

conhecer ele, mas na verdade conhece e justamente por conhecer quer barrar sua 

possibilidade de ser mais (ESTUDANTES, 2019). 

 

 Os sujeitos engajados organizam críticas sistemáticas às práticas de escolarização 

formal, que tendem a se impor ao ambiente escolar, desconsiderando o potencial dos 

profissionais, dos estudantes, das organizações sociais e da comunidade local. De acordo 

com Paulo Freire (2006, p. 41) no ensino tradicional, considerado como “educação 

bancária”, o professor deposita conhecimentos aos estudantes que não o possuíam, por 

meio de práticas autoritárias e alienantes. Para o educador, além de culpabilizá-los pelo 

fracasso gerado ao sistema capitalista, este modelo de educação incide no distanciamento 

das pessoas da vida coletiva e de práticas políticas transformadoras. Em contraposição, 

ressalta a importância da práxis como “[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos” 

(FREIRE, 1978, p. 49). 

O padrão tradicional de escolaridade distancia o cotidiano do movimento de 
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ocupação da rotina escolar, porque neste a escola era coordenada pelos próprios estudantes 

como garantia de ser este o lugar de onde cada um deles tem direito a fala e é ouvido ali 

dentro. Para os estudantes engajados na ocupação da escola estadual José Lins do Rego, 

esta mobilização lhes possibilitava ver no outro uma nova possibilidade de cada um ser o 

que é. 

 

Tem várias questões que você poderia tratar com os alunos sem ser na sala de 

aula, naquela coisa chata, marasmo, desestimula o aluno. Pergunta para os 

professores quanto dos alunos prestavam atenção o tempo inteiro 100% de 

atenção na aula dele do início ao fim, por cinquenta minutos, cada aula, seis aulas 

por dia, não presta, gente! Acho que esse modelo de educação deveria ser revisto, 

com participação de aluno sem restrições. 

Na periferia a gente tem muita gente com muito talento, de tudo, seja música, 

poesia, dança. E essas coisas que a gente levou pra dentro da ocupação, esses 

espaços, ambientes das pessoas poderem recitar aquilo que ela escreveu e que às 

vezes ela acha que não dá nada, mas no momento em que ela fala ela percebe que 

talvez ela possa fazer aquilo pra vida inteira. Então essa educação que a gente tem 

hoje, ela inibe que essa pessoa possa ter esses espaços ao menos uma vez. E esse 

espaço é o que justamente muda a vida da pessoa. (ESTUDANTES, 2019). 

 

No discurso dos sujeitos da pesquisa é latente a dimensão da práxis transformadora 

na vida dos estudantes e dos professores pela via da participação coletiva. Verifica-se o 

engajamento pleno no complexo funcionamento da escola, da organização em geral, 

passando pela limpeza, alimentação, segurança, aulas, atividades culturais, esportivas entre 

outras. À exceção das tarefas administrativas e o currículo oficial, ficaram a cargo da 

equipe gestora, dos funcionários e professores na função docente que eram responsáveis 

por essas demandas não podiam exercê-las porque os estudantes os impediam de acessar a 

unidade por ocasião do movimento de ocupação. 

Nesse sentido, os estudantes organizaram atividades culturais: 

 

A gente levou Jazz pra escola, tinha roda de conversa com as meninas, coisa que 

nunca teve contato com uma galera que sentava atrás de mim por três anos e eu 

nunca bati papo porque nunca tive oportunidade. Porque a gente tem que ficar 

assim ó, virado pra lousa é horrível. Tem professores e professores, tem uns mais 

tranquilos, que ok, se você termina sua atividade você pode conversar, já tem 

professores que não, tem que sentar ali, quadradinho, lição na lousa, cópia, zero 

raciocínio, zero conversa. E aí eu conheci uma galera e falei: meu, tem três anos e 

eu nunca te vi aqui, e eu abracei a pessoa, isso é incrível. Coisas que nunca 

aconteceram, participação de alunos, quando que o aluno tem participação? 

Quando que os alunos participam das decisões na escola? Lembro que pouco 

tempo depois eu comecei a participar até do Conselho da escola. O aluno pode 

participar. Quem é que fala pra ele, meu, vai, participa, põe tua voz? Você levar 

roda de conversa para dentro da escola, levar música, é um conjunto que eu não 

queria que tivesse acabado, pra mim podia ser assim o tempo inteiro 

(ESTUDANTES, 2019). 

 

A práxis educativa levada a cabo pelos jovens durante a ocupação da escola os 

tornava engajados conforme a concepção freiriana a ponto de assumirem a direção das 
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atividades educativas, culturais etc, da idealização à execução e avaliação das tarefas em 

geral e dos eventos formativos, em particular. Os professores engajados no movimento 

ressaltam sua percepção acerca dos estudantes no processo de ocupação, como sujeitos que 

também ensinavam.  

Sob este viés, procedemos a análise do quarto registro fotográfico: 

Imagem 4 – Atividade durante a ocupação da E.E. José Lins do Rego. 

 

Fonte: Página da ocupação no Facebook
42

 

 

 A imagem registra a presença de nove pessoas e traz indícios de uma décima, cuja 

mão aparece sobre a mesa no canto esquerdo inferior. O grupo volta para a mesa uma 

branca com bordas azuis, sobre a qual podemos visualizar canetas, revistas, apostilas e 

outros materiais impressos. Na parte superior da fotografia visualizamos um muro/placa 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins. Acesso em: 06 de dez. de 2019. 

https://www.facebook.com/pg/SecundasJoseLins
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vermelha acompanhado por uma tela e, do lado direito também superior, aparente tabela de 

basquete, sugerindo tratar-se de uma quadra poliesportiva. 

Acerca da composição formal, que remete aos planos em que está representada a 

imagem 4, verificamos a profundidade em evidência no registro da cena. Percebem-se 

elementos cênicos presentes em ambos os planos: no inferior, à esquerda, há uma pessoa do 

sexo masculino, de barba e camiseta preta e, à direita, outra pessoa, do sexo feminino, 

cabelos pretos presos, camisa azul e óculos, ambas fazendo uso de uma aparente folha 

papel e caneta. A cena sugere que as pessoas estavam escrevendo e conta, ainda, com um 

pote de plástico branco semelhante a um tubo de cola escolar, identificado como elemento 

iconográfico, juntamente com a revista destacada em primeiro plano, cuja capa traz a 

imagem de uma criança. 

Na parte superior da fotografia, como plano de fundo, visualizamos cinco jovens 

aparentemente conversando. Do lado direito um deles se volta para a pessoa de cabelos 

compridos, de camisa branca, com uma folha de papel nas mãos, fitando seu conteúdo. No 

centro, ainda na parte superior, uma pessoa de cabelos curtos, camisa preta de mangas 

longas e estampa de letras brancas repousa seu braço esquerdo sobre os ombros de outra de 

cabelos compridos, que também está vestindo roupa preta, retribuindo-a o olhar. 

Para análise da fotografia, seguiremos aplicando a projeção perspectivista – aquela 

que é capaz de revelar as intenções e as visões de mundo dos sujeitos retratados e do 

produtor da imagem – e, neste caso se confundem, considerando que a imagem é um 

registro dos próprios sujeitos engajados no movimento de ocupação da escola estadual José 

Lins do Rego. Na situação retratada (imagem 4), os estudantes realizavam uma oficina
43

 de 

fanzine com colagens de recortes de imagens do [governador] Alckmin.  A atividade se 

desenvolvia em dois momentos, e havia sido iniciada durante o dia, na quadra da escola. 

Podemos constatar que ela fora concluída numa madrugada, enquanto alguns estudantes 

tocavam violão, outros colavam os recortes e produziam o fanzine
44

. 

Os sujeitos engajados reivindicavam a memória da ocupação, na qual a escola sem 

deixar de ser um espaço educativo, se abria a novas práticas dessa natureza, propiciando 

aprendizagens, que talvez a sala de aula convencional não oferecesse. Segundo essa 
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 Atividade registrada também em vídeo, publicado nas redes sociais do movimento. Disponível em: 

https://www.facebook.com/SecundasJoseLins/videos/872394832881714/ Acesso em: 28 de nov. 2019. 
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 Esse material foi publicado pelos estudantes durante o festival “Hardcore nas escolas” que ocorreu na Casa 

Popular de Cultura M‟Boi Mirim em 27 de agosto de 2016, oito meses após sua confecção, que se deu durante 

o movimento de ocupação. O fanzine encontra-se disponível on-line na página: 

https://issuu.com/williambusa/docs/fanzine_da_ocupa____o_e.e._jos___li Acesso em: 20 de set. 2019. 

https://www.facebook.com/SecundasJoseLins/videos/872394832881714/
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compreensão da memória dos sujeitos coletivos engajados, o movimento de ocupação, 

 

[...] não só trouxe as verdadeiras teorias educacionais em prática como acabou 

fundando outras também, porque a grande maioria das propostas pedagógicas 

prevê que os agentes envolvidos - professores, aluno, comunidade escolar - 

alavanquem processos que tenham significado para esses envolvidos e no 

movimento de ocupação a gente tinha um determinante a mais, que era a presença 

da repressão policial. Então você organizar uma roda de conversa, criar um nível 

em que todos os interlocutores estejam no mesmo patamar, que todos consigam 

aprender e ressignificar juntos, criando estratégias para que este movimento 

resista a uma perseguição policial, a uma perseguição política, porque o governo 

do estado de São Paulo a todo momento notificou que ia acabar com o 

movimento, trouxe um novo viés de compreensão pedagógica do que é aprender. 

Então a ideia de aprender para esse envolvidos ficou atrelada também a ideia de 

resistir (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Temos, aqui, outra importante dimensão que emerge no discurso daqueles sujeitos 

engajados: a ideia da resistência. Ante a identidade e a coletividade que se registrava 

naquela região periférica da cidade de São Paulo (NASCIMENTO, 2010), os sujeitos agiam 

como uma forma de resistirem à política impositiva de Reorganização da rede escolar de 

ensino e à repressão da polícia do governo estadual. Essa dimensão a qual denominamos de 

resistência dos estudantes engajados na ocupação, se mostrava como defesa de 

continuidade da escola tal como estava funcionando, não só a José Lins do Rego, no que 

representava para eles, mas para a comunidade circundante.  

Retomamos as teorizações de Paulo Freire (1993) para acrescentar a humanização 

às dimensões anteriormente contempladas – transformação, resistência, coletividade – 

como práxis educativa mobilizadora de meninas, meninos e jovens estudantes do ensino 

médio na ocupação da escola José Lins do Rego. Nesse particular, sobressai entre os 

sujeitos engajados a noção de que a 

 

[...] escola é um espaço de aprendizado, mas que o ensino é um elemento dentro 

de um conjunto maior que é a educação. E a escola ocupada mandou esse recado 

para todos nós: “olha a escola precisa fazer mais do que ela tem feito”. A escola 

não é só reprodução de conceitos e de conteúdos mecânicos. A escola é um 

espaço de diálogo, de humanização (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 

2019). 

 

Á luz desse ideário, entendemos que, sendo a educação uma prática política e 

pedagógica que se articulam e se complementa, tem-se um processo contínuo de 

aprendizado e de transformação social. Nisso, consiste a importância da práxis educativa 

libertadora como postura política dos educadores, subsidiadas por saberes constitutivos das 

ciências, respeitando-se o senso comum como parte da realidade na qual se inscrevem os 

sujeitos e sua leitura de mundo. É por meio da leitura de mundo que se tem a leitura da 

palavra, e, por isso “[...] ensinar a aprender só é válido quando os educandos aprendem a 
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aprender ao aprender a razão de ser do objeto ou do conteúdo [...]” que está sendo ensinado 

e aprendido por todos os sujeitos envolvidos em um determinado processo (FREIRE, 1993, 

p.112). 

Observamos, ainda, a diferenciação entre a práxis educativa mobilizada dos 

estudantes na ocupação da escola estadual José Lins do Rego e o tipo formal de educação, 

herdeiro do modelo taylorista-fordista na produção material de existência, associado à 

Teoria do Capital Humano a qual, recentemente, subjaz, também, à racionalidade 

neoliberal. Como analisam Dardot e Laval (2016, p. 9): 

 

Se quisermos ultrapassar o neoliberalismo, abrindo uma alternativa positiva, 

temos de desenvolver uma capacidade coletiva que ponha a imaginação política 

para trabalhar a partir das experimentações e das lutas do presente. O princípio do 

comum que emana hoje dos movimentos, das lutas e das experiências remete a 

um sistema de práticas diretamente contrárias à racionalidade neoliberal e 

capazes de revolucionar o conjunto das relações sociais. Essa nova razão que 

emerge das práticas faz prevalecer o uso comum sobre a propriedade privada 

exclusiva, o autogoverno democrático sobre o comando hierárquico e, acima de 

tudo, torna a coatividade indissociável da codecisão – não há obrigação política 

sem participação em uma mesma atividade. 

 

A esta racionalidade neoliberal, contrapõe-se o tipo de educação desenvolvido por 

Paulo Freire (1993, p. 17) para libertar as classes populares da opressão a qual estão 

submetidos estudantes e professores. Estes, engajados na educação como possibilidade de 

transformação buscam o diálogo entre os saberes populares de “vida vivida” dos sujeitos 

por meio da leitura que fazem das realidades em que se inscrevem. Embora seja 

imprescindível não nos limitar ao senso comum, é dele que parte a compreensão de 

“situações limite” por meio do “agir coletivo” rumo à sua superação, conforme é possível 

verificar na mobilização dos sujeitos coletivos engajados na ocupação da escola estadual 

José Lins do Rego.  
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3 ESCOLA OCUPADA COMO ESPAÇO DA LUTA DE CLASSES 

 

Pensar a educação como prática social e política e atribuir-lhes significados, tem 

sido tarefa de pesquisadores, estudiosos de diversos campos do conhecimento que 

convergem para a educação como prática social: filósofos, sociólogos, historiadores, 

pedagogos entre outros. É em Paulo Freire (2006) que a educação como um direito que se 

traduz na epistemologia da práxis, em sua obra “Pedagogia do oprimido”, que tem como 

foco a libertação dos sujeitos da condição de exploração. A educação, sob esse paradigma 

acena a perspectiva de transformação da realidade na qual vivem e, por meio dela, passam a 

se reconhecer de forma crítica e reflexiva. Para o patrono da educação brasileira, é 

necessário compreender que educar é um ato político que não permite separar a íntima 

relação entre educação e política. Esse desligamento é considerado uma incoerência 

científica porque tenta silenciar e cercear o pensamento e a crítica como expressão do 

pensamento humano. 

Assumindo essa compreensão sobre educação neste capítulo, analisamos a escola 

pública como espaço de luta – de professores, demais funcionários e estudantes pobres – 

frente à sociedade e ao Estado capitalistas. Discutiremos, ainda, o histórico classista e o 

potencial transformador da educação para que possamos compreender a luta e a resistência 

levadas a cabo pelos sujeitos engajados no movimento de ocupação da escola estadual José 

Lins do Rego. 

 

3.1 Correlação de forças nas políticas em educação para as classes populares 

 

A educação como direito advém dos ideais iluministas dos séculos XVII e XVIII 

que associam os conceitos de escolarização ao exercício da cidadania e tem se incorporado 

desde então ao debate científico e político no mundo ocidental (FREIRE, 2006). 

Considerada um direito humano fundamental
45

, nas democracias modernas, tem sido 

assumida pelos Estados-nação como política pública, sob a responsabilidade, 

predominantemente estatal, ainda que não exclusiva destes, desenvolver ações educativas 

voltadas para crianças, jovens e adultos. Nesse sentido, as decisões dos governantes 

assumem importância política fundamental na vida das pessoas, principalmente dos 

segmentos pobres da população que não podem arcar com os custos da educação de seus 

                                                
45

 Declaração Universal dos direitos Humanos. Disponível em:  

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html  Acesso: 11 de janeiro de 2019. 
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filhos. Ademais, nessa condição são negadas oportunidades de acesso e permanência aos 

espaços escolares e a outros como os de cultura, lazer e esportes que se traduz na ausência 

de identidade cultural, e particularmente, de identificação com a escola.  

Considerarmos, ainda, que para se expandir como ordem econômica, o capitalismo 

produz também uma nova ordem social e política, na qual a burguesia se instaura como 

classe hegemônica semelhante ao século XIX, sobre o qual Engels e Marx escreveram: 

“[...] dominante não apenas por possuir a propriedade dos meios de produção, mas também 

por ter o controle do Estado” (ENGELS, 1978, p. 13). Referindo-se sobre a conjuntura 

francesa na qual se desenvolveu a Revolução de 1848
46

, Marx (2006, p. 66) analisa que o 

Poder Executivo contava com um enorme contingente de mais de meio milhão de 

funcionários públicos, conservando seus interesses ao colocar-se em posição de 

dependência deste Estado. Analisando algumas contradições na relação entre o Estado e as 

frações da classe burguesa que o compunham, mostra que esta classe se acomodava 

colocação nas estruturas de poder do Estado que a oprimia.  

Ao mostrar a articulação entre frações da classe burguesa na França, Marx nos leva 

a compreender que o Estado liberal assumiu um importante papel na organização da 

produção material e na reprodução do sistema capitalista. Esse movimento também 

engendrou a cooptação da burguesia e das frações de classe incrustradas nas instituições 

públicas em todos os níveis, de modo a afastar cada vez mais as classes trabalhadoras do 

poder político e das decisões a ele inerentes.  

Assim, o interesse político da burguesia francesa, 

 

[...] obrigou-a a aumentar diariamente a repressão, [ficando] obrigada por seu 

enquadramento de classe a, por um lado, destruir as condições de vida de todo e 

qualquer poder parlamentar, portanto também do seu próprio, e, por outro lado, 

tornar irresistível o Poder Executivo hostil a ela (MARX, 2006, p.67 grifos 

nossos). 

 

Em O Estado e a Revolução
47

, Lênin (2010) toma como base os escritos de Marx e 

Engels de meados do século XIX para discutir as consequências diretas das tarefas políticas 
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 Karl Marx escreveu um conjunto de artigos encomendados por um jornalista estadunidense, entre 

novembro de 1851 e janeiro de 1852, nos quais analisa o período com a denominação de “O 18 de Brumário 

de Louis Bonaparte”, posteriormente, compilados em um livro que carrega este nome. Nele, Marx (2006, p. 

18) analisa a conjuntura histórica nos idos da Revolução de 1848, demonstrando “[...] como a luta de classes 

na França, criou as circunstâncias e condições que possibilitaram a um personagem medíocre desempenhar o 

papel de herói..”  

 
47

Preocupado com as apropriações e distorções na compreensão do Estado que fazia Marx, Vladimir Illich 

Lênin escreveu Estado e Revolução, seu último grande texto teórico, publicado em outubro de 1918, obra em 

que apresenta as discussões acerca de uma nova era do capital e das sociedades ocidentais capitalistas naquele 

início de século, a Idade do Monopólio. 
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relativas ao proletariado do século XX. O Estado em Marx poderia ser entendido como 

órgão de dominação de classe, um produto dos antagonismos de classes cujos interesses 

eram inconciliáveis. Recuperando as discussões de Engels acerca da Comuna de Paris, 

Lênin (2010) analisa a ideia de “definhamento” do Estado
48

por meio de uma revolução 

violenta do proletariado contra a classe burguesa, detentora, até então, do poder econômico 

e político.  

Conforme Gramsci (2012, p. 28), nas sociedades modernas ocidentais “[...] o Estado 

é concebido como organismo próprio de um grupo [...]” isso porque neles se processa uma 

relação de “[...] hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de grupos 

subordinados [...]”. Assim, o filósofo italiano considera a função repressora do Estado, mas 

difere de Lênin ao apostar na revolução social por meio da luta contra-hegemônica que se 

estabeleceria no campo das ideologias.  

Toma, assim, como sociedade política a burocracia estatal, os agentes políticos e o 

exército, e como sociedade civil as instituições, os partidos e os sindicatos. Entende que, a 

dominação na sociedade ocorreria por meio de uma hegemonia que também é cultural, 

constituída pela classe dominante que se apropria do Estado e dos aparelhos privados de 

hegemonia como a igreja, a imprensa, o sindicato e a escola, de modo a cumprir seus 

interesses de reprodução hegemônica. A educação, nesse particular, cumpre o papel de 

reprodução da ideologia dominante, e, como aparelho privado de hegemonia, contudo, é, 

também, espaço de ações contra-hegemônicas. Nele, reproduzem-se as contradições e a 

educação assume um determinado caráter que dinamiza as mudanças, possibilitando, 

também, novas formações sociais. 

Nessa particularidade, “[...] o Estado deve ser concebido como “educador” na 

medida em que tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização”. 

(GRAMSCI, 2012, p. 28). Assim, considera que essa operacionalização transcorre 

 

[...] essencialmente sobre as forças econômicas, que se reorganiza e se 

desenvolve o aparelho de produção econômica, que se inova a estrutura, não se 

deve concluir que os fatos de superestrutura devam ser abandonados a si mesmos, 

a seu desenvolvimento espontâneo, a uma germinação casual e esporádica. O 

Estado, também neste campo, é um instrumento de “racionalização”, de 

aceleração e de taylorização (GRAMSCI, 2000, p. 28). 

                                                
48

Neste ponto, observa-se que Lenin (2010) não entendia o fim do Estado capitalista e o início do que chama 

ditadura do proletariado como um mero “definhamento” do Estado opressor. Lenin considera que as 

estruturas de repressão e apropriação de classe do Estado capitalista são postas ao chão com a tomada dos 

meios de produção pelo proletariado, que instituem um Estado socialista. Mas o Estado socialista não 

destruiria o Estado de imediato, senão ia “definhando”, ou seja, a sociedade cujos meios de produção são de 

propriedade do Estado e este é dominado pelo proletariado num governo socialista, tem como finalidade o 

comunismo, ou não mais necessidade de um Estado controlador. 
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Neste viés, encontra-se também o filósofo Nicos Poulantzas, que articulou um 

importante debate sobre Estado e democracia nas análises marxistas desta temática
49

. De 

acordo com Poulantzas (1980, p. 146), no capitalismo, diferentemente dos estados feudais, 

escravistas, o Estado não “[...] se apresenta como simples ratificação pela força dos 

interesses econômicos e sociais das classes ou frações da classe dominante”.  É necessário 

considerar certa autonomia relativa “[...] que se remete a materialidade desse Estado em 

sua separação relativa das relações de produção, [...]” e as especificidades da classe 

dominante e a suas frações, para assim compreendermos as políticas sociais originárias de 

lutas populares que, supostamente, venham favorecer as classes dominadas.  Essa 

autonomia se origina da necessidade na qual o Estado responde, também, à pressões das 

classes desfavorecidas – como no atendimento às reivindicações de estudantes pobres 

engajados na primavera secundarista – ainda que contrariando os interesses do capital. 

Acerca das classes dominantes brasileiras, principalmente aquelas do Estado de São 

Paulo, as quais, de acordo com o sociólogo Jessé Souza (2017), têm sido ao longo da 

história detentoras do poder político e econômico gerado sob a proteção do Estado. Essa 

tendência se desencadeia na Colônia (1530-1822), passa pelo Império (1822-1889) e chega 

à República (1889) com matizes distintos. Ao final do século XIX – ante a iminência de 

Abolição da Escravatura (1888) – foi premida a buscar novas formas de articulação e 

exploração dos trabalhadores para se manter no poder econômico e político.  

Conforme Souza (2017, p. 113), esse empreendimento foi possível graças à criação 

da Universidade de São Paulo (USP) como um grande centro de produção e difusão 

intelectual, assim como a criação de oligopólios midiáticos – rádio, jornal, televisão e, 

recentemente, a internet –, que asseguraram à classe dominante “[...] também o poder sobre 

o capital cultural e acadêmico”. À medida que visavam assegurar a continuidade da 

influência do aparelhamento burocrático das instituições públicas, essa metodologia “[...] 

tornou-se um instrumento de engenharia política astuciosamente manipulado por aqueles 

que controlavam o poder”. (NUNES, 1997, p. 68). 

Registramos, ainda, que a educação brasileira como em outros países, segue as 

orientações do ideário neoliberal desde os anos de 1990, traçado, inicialmente, pelo então 

presidente da república Fernando Affonso Collor de Mello (1990-1992), seguido, com 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Nesse governo do PSDB efetivou-se a Reforma 
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Na segunda metade do século XX, as discussões marxistas sobre o Estado encontram outra definição por 

meio do que se convencionou chamar estruturalismo, corrente defendida por Louis Althusser na década de 

1960, que compreende o modo de produção capitalista como um todo-complexo-estruturado. 



69 

 

Gerencial do Estado brasileiro, entre 1995 e 1998, com políticas desenhadas no Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). Com perspectiva gerencial, as 

políticas – ações governamentais em geral – e a educação pública, especificamente – 

tinham como foco a gestão de resultados e a redução dos custos. Aquelas políticas públicas, 

induzidas pelo capital internacional, pressupunham seu direcionamento voltado para 

clientes em vez de ser para os cidadãos (CARDOSO JR., 2011). 

Sabemos que a reestruturação do capital exerce influência sobre todos os âmbitos da 

vida social e consequentemente a educação. De acordo com István Mészáros, no entanto, 

(2006, p. 43), “[...] de forma nenhuma apenas nas instituições formais”. Embora as 

instituições formais sejam intrinsecamente parte da totalidade social, a educação nas 

sociedades capitalistas também tem o papel de transmitir valores, “[...] seja de forma 

institucionalizada (isto é, pelos indivíduos devidamente „educados‟ e aceitos) ou através de 

uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelmente impostas”. 

Assim, no contexto em que as políticas de educação são orientadas pelo ideário 

neoliberal, o Estado passou a exercer, também, o papel de regulador e de avaliador destas. 

Sobre este aspecto, Almerindo Afonso (2009, p. 49) considera que, o Estado-avaliador 

 

[...] vem adoptando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a 

lógica do mercado, através da importação para o domínio público de modelos de 

gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos 

[grifos do autor]. 

 

A tendência corrobora o prisma gerencialista que tem como foco o ajuste fiscal do 

aparelho estatal, e assim, o Estado brasileiro trilhou por este caminho orientado por 

conceitos empresariais como os de descentralização, responsabilização individual e 

accountability (prestação de contas). Como evidência do estado-avaliação temos a criação 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
50

, aplicado como avaliação em larga 

escala, pela primeira vez em 1990. Essa política regulatória da educação não se restringiu à 

União, mas se estendeu às unidades federadas
51

. 
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 Esta foi a primeira iniciativa brasileira, em escala nacional, para se avaliar o sistema educacional brasileiro, 

que começou a ser desenvolvido no final dos anos 80 e foi aplicado pela primeira vez em 1990. 
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 No Acre, foi criado o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar (SEAPE) em 2009; em 

Alagoas, o Sistema de Avaliação Educacional de Alagoas/ Avaliação de Aprendizagem da Rede Estadual de 

Educação de Alagoas (SAVEAL/ AREAL), no ano de 2001; no Amazonas, o Sistema de Avaliação do 

Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM) foi criado em 2008; na Bahia, o Sistema de Avaliação 

Baiano de Educação (SABE) teve sua primeira aplicação em 2010; no Ceará, foi criado Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) em 1992; no Espírito Santo, o Programa de Avaliação 

da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES) foi criado em 2000; no estado de Goiás, foi criado o 

Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO) em 2011; no Mato Grosso do Sul, o Sistema 

de Avaliação da Educação da Rede Pública de Mato Grosso do Sul (SAEMS) foi criado em 2003; em Minas 
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Para Carnoy (2002, p. 23), a conjuntura internacional instaurada ao final do século 

XX corresponde ao processo de mundialização da economia, além de traduzir-se em 

mudanças conceituais e metodológicas no planejamento do setor público e no âmbito das 

políticas públicas, exerceu influência nas reformas educacionais nos países capitalistas 

desenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente por estarem ancoradas na 

reestruturação produtiva que dava suporte à comunicação e à informação e requeria 

inovação. Estávamos diante de uma “[...] concepção de espaço e tempo econômicos e 

sociais [...]” que reivindicavam da educação a missão não apenas de transmitir técnicas e 

teorias necessárias à produção da vida social, mas, no limiar século XXI, requeria a 

inserção dos sujeitos “[...] em novas sociedades construídas em torno da informação e do 

saber”. 

Sob a racionalidade neoliberal, a compreensão da educação e da produção científica 

está determinada pela fetichização do método científico e do conhecimento. Frigotto (1999) 

e Mészáros (2006) consideram essa metodologia uma postura em defesa dos interesses do 

capital, que produz e desenvolve a sociedade de classes, a qual, nessas condições, mantém 

as desigualdades sociais. Ademais, essa base técnica de produção nas sociedades 

capitalistas tem alcance para além dos aspectos ideológicos e, do ponto de vista da 

economia incentiva a financeirização do capital em contrapartida à crescente 

desindustrialização, principalmente nos países centrais. Ademais, na prática. os Estados-

nação não organizam as economias visando investir em setores de base par estimular o 

emprego. Ao contrário, submetem os trabalhadores ao abandono da lei, ao subemprego, ao 

desemprego, à terceirização e a baixos salários. Inviabilizam, inclusive, à defesa destes 

pelos sindicatos de suas categorias entre outros aspectos que os expõem a essa realidade 

favorecendo, o capital, ou seja, os patrões, os capitalistas.  

Esta condução ideológica que subsidia a política de estado tem como pilar 

conceitual a Teoria do Capital Humano (TCH), advinda da na Escola de Chicago (Estados 

                                                                                                                                               
Gerais, foi criado o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) no ano de 2000; no Pará, 

o Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE) foi criado em 2013; na Paraíba, o Sistema de 

Avaliação da Educação da Paraíba teve sua primeira aplicação no ano de 2011; no Paraná, foi criado o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP) em 2012; o estado do Pernambuco criou o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE) no ano de 2000; o Piauí, em 2011, criou 

o Sistema de Avaliação Educacional do Piauí (SAEPI); o Rio de Janeiro criou o Sistema de Avaliação da 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) em 2008; no Rio Grande do Sul, foi criado o Sistema 

Estadual de Avaliação Participativa / Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul 

(SEAP/ SAERS) em 2007; o Rio Grande do Norte criou em 2016 o Sistema Integrado de Monitoramento e 

Avaliação Institucional (SIMAIS); em Rondônia foi criado Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia 

(SAERO) em 2012; em São Paulo foi criado o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo SARESP em 1996; Tocantins criou o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins 

(Salto) em 2011. 
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Unidos), em meados dos anos 1950, com o professor de economia Theodore W. Schultz. 

Para Frigotto (1999, p. 224) esta abordagem da educação a pressupõe como “fator 

econômico” e a meritocracia se torna uma condição “natural” de ascensão social dos 

indivíduos, em situação de “concorrência perfeita”, entre os “estratos econômicos” e não de 

classes sociais, conforme se distribuem na sociedade capitalista.  

Não é por acaso que a racionalidade neoliberal tende a desconsiderar a histórica 

desigualdade social na qual está inscrita a sociedade brasileira formada com diversos 

matizes em sua formação – povos nativos, colonizadores europeus e africanos –, marcada, 

por condicionantes escravagistas, entre os quais, o patrimonialismo que orienta as condutas 

econômicas, políticas e sociais. Por conseguinte, na escola pública brasileira que expressa a 

divisão de classes, prevalece o estigma vergonhoso que acompanha o abandono das classes 

populares – formadas, predominantemente, por pobres e negros – pelo Estado e pela 

sociedade (FERNANDES, 1965; SOUZA, 2017). A história escravista deste país, que se 

estendeu oficialmente por mais de três séculos, acarretou, entre outros males, a herança de 

desvalorização do trabalho manual, culminando na marginalização dos segmentos pobres 

da população.  

De acordo com Guimarães (1999, p. 210), ainda que a escravidão tenha sido abolida 

por força da Lei – Lei Eusébio de Queirós de 1850, seguida pela Lei do Ventre Livre de 

1871, a Lei dos Sexagenários de 1885 e finalizada pela Lei Áurea em 1888 – temos como 

herança maldita a exploração do trabalho manual e o racismo estrutural
52

 que permeia o 

tecido social ao longo da história brasileira marcado pela discriminação em relação ao 

negro, principalmente, quando são pobres e/ou mulheres. Este pode ser percebido 

abertamente na “discriminação racial”, que gera discriminação e segregação econômica, 

social, política em espaços públicos e privados. Para o autor, contudo, atualmente estes 

componentes convergem para a discriminação pautada nas relações de mercado que geram 

um novo tipo de discriminação individualizada e não mais de grupos que suscita a “[...] a 

reprodução das desigualdades raciais”.  

Como consequência dessa tradição
53

, na sociedade brasileira é reforçado um sistema 

de oposição entre as classes dominantes e os trabalhadores assalariados por meio da 

                                                
52

 O conceito se refere a naturalização de práticas sociais, institucionais, históricas, culturais e interpessoais 

que garante a um grupo social ou étnico uma posição de privilégio ao mesmo tempo em que prejudica outros 

grupos. Ver: DE ALMEIDA, Silvio Luiz. O que é racismo estrutural?. Belo Horizonte: Letramento, 2018. 

 
53

 Com a Abolição da escravatura, em 1888, este regime não se pôs fim ao trabalho escravo como deveria ter 

sido realmente. A medida relegou uma multidão de trabalhadores pobres à miséria e sujeitou-os a vender sua 

força de trabalho para assegurar a reprodução do capital. Não foi promovida uma efetiva reforma agrária com 
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segregação entre: teoria e técnica; mente e corpo; intelectualidade e esforço físico; rico e 

pobre. Assim, a educação neste país tem se constituído sob esta dualidade desde a chegada 

da Corte Portuguesa em 1808, com a criação de “[...] casas dos educandos e artífices e os 

liceus de ofício, destinadas às crianças e jovens em situação de mendicância, órfãos e 

desvalidos [...]” (CARDOZO, 2015, p.190). Assim se mantém sem que se altere a essência 

do padrão dual da educação brasileira.   

 

3.2 Escolarização para as juventudes pobres: o direito tardio ao ensino médio público 

 

Na história recente da educação brasileira, o ensino médio público se caracteriza por 

um lado, pela formação propedêutica direcionada às elites com chances de ingresso ao 

ensino superior, e, por outro, o ensino técnico profissionalizante, voltado para as camadas 

populares. Aos trabalhadores assalariados destina-se um tipo de formação adequado aos 

serviços manuais e ao subemprego ante as transformações sociais movidas pelos avanços 

científicos e tecnológicos gerados desde a segunda metade do século XX, ou seja, no pós-

Segunda Grande Guerra Mundial.  

Acerca da universalização da educação como um direito social, este só se efetivou 

no Brasil com a Constituição Federal de 1988, que representou um avanço significativo no 

campo democrático materializado por ocasião da abertura redemocratização do país por 

volta de 1985, ampliando a cidadania, e, por conseguinte determinados direitos, que 

alcançaram as classes historicamente negligenciadas. Com a Lei n° 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, à União coube a responsabilidade de promover a educação superior 

desenvolvida em instituições criadas e mantidas pelo governo federal e pela iniciativa 

privada. Aos municípios, estados e Distrito Federal coube, respectivamente, a 

responsabilidade pela educação infantil, ensino fundamental e médio. À União, foi 

atribuída a responsabilidade pelo ensino superior e, em algumas situações, como nos 

Institutos Federais, pelo ensino médio.   

Conforme os Parâmetros Nacionais Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), 

estabelecidos pela LDB, Lei n.º 9.394/96, estabeleceu-se o fim da dualidade entre o Ensino 

Médio e a Educação Profissional. O PCNEM propõem um currículo que prioriza 

                                                                                                                                               
garantias de condições materiais e simbólicas para a população pobre e negra, mas esta foi submetida à 

exploração e à expoliação no campo e nas cidades (FERNANDES, 1972). Durante a Primeira República 

(1889-1930) o Brasil teve um período de transformação nas estruturas produtivas e vivenciou-se um processo 

de urbanização acelerada com enorme contingente de trabalhadores que migravam do campo em busca de 

emprego, principalmente nas grandes cidades, capitais dos estados do Sul e Sudeste do país.  
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habilidades e competências que orienta os sistemas estaduais e municipais de educação do 

país. Piovezan e Vieitez (2013, p. 485) avaliam que: 

 

A escola do ensino médio, abalizada pela proposta curricular dos PCN, assegura 

oferecer as aprendizagens necessárias para desenvolver a empregabilidade dos 

educandos; porém, o potencial do protagonismo juvenil e de qualificação após a 

educação básica é responsabilidade de cada indivíduo. Isso isenta a esfera pública 

das oportunidades de trabalho a que os jovens serão, ou não, submetidos ao longo 

de sua vida, ocultando as críticas de Marx em relação ao surgimento do exército 

industrial de reserva, inerente à acumulação do capital, no qual parte da classe 

trabalhadora é apartada de qualquer tipo de trabalho.  

 

Como política pública cujos beneficiários são, predominantemente, as juventudes 

pobres, essa política educacional coloca dois grandes entraves ao ensino médio público, já 

na década de 1990: o primeiro, com a LDB em 1996, e, com a instituição do Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) direcionado exclusivamente ao ensino fundamental e com duração prevista até 

2006, o enfoque das políticas e dos recursos públicos para este nível de ensino, inibe a “[...] 

progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” (BRASIL, 1996). O 

segundo entrave, que decorre do primeiro, refere-se ao vertiginoso aumento nas matrículas 

no ensino médio em escolas que não haviam sido construídas, pensadas, administradas nem 

que contavam com recursos financeiros assegurados para sua manutenção com o objetivo 

específico de atender a segmentos da população jovem das classes populares.  

Com essa direção política, aumentou, na década, o acesso de jovens pobres às 

escolas públicas cursando o ensino médio, muitos deles sendo os primeiros em suas 

famílias. Estas se inscreviam em contextos sociais carentes de estrutura básica como: 

alimentação, vestuário, saneamento, assistência à saúde, educação, previdência social, 

transporte público entre outros suficientes para atender às demandas que acompanham as 

juventudes das classes populares. Neste contexto, a gestão
54

 financeira e pedagógica nas 

escolas e das secretarias estaduais e municipais de educação passava por um intenso 

processo de descentralização administrativa, com contingenciamento de recursos e de 

responsabilização dos sujeitos imbricados na gestão escolar cuja avaliação se focava em 

resultados.  

                                                
54

 Foram criados órgãos responsáveis pelo controle dos recursos financeiros e pela normatização  dos sistemas 

de ensino na educação básica, respectivamente: em nível federal, o Ministério da Educação (MEC) e o 

Conselho Nacional de Educação (CNE); nos estados federados as Secretarias Estaduais e Municipais  de 

Educação (SEE), os Conselhos Estaduais de Educação (CEE), as Delegacias Regionais de Educação (DRE) 

ou Subsecretaria de Educação; e, em nível municipal, a gestão dos recursos concentrou-se nas Secretarias 

Municipais de Educação (SME), normatizadas pelos Conselhos Municipais de Educação (CME).   
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Em São Paulo, conforme Corti (2016, p. 64), mesmo sem previsão de financiamento 

federal, a “[...] demanda popular por ensino médio invadiu a escola pública, a despeito da 

ausência de uma ação organizada do Estado [...]”, ou seja, as matrículas nas escolas 

públicas desta rede de ensino público cresceram de forma significativa, sem, contudo, ter 

havido um planejamento para receber esse novo contingente que ingressava nível ensino. 

Por este motivo, as classes escolares foram superlotadas e a “[...] disputa por vagas foi 

acirrada e envolvia vestibulinhos, filas na porta das escolas, sorteios e muita confusão”. 

Todavia, dissonante das projeções que se faziam na década de 1990, segundo as 

quais as políticas neoliberais apostavam no crescimento da rede privada de ensino, Corti 

(2016, p. 65) identifica que, a partir de 1996, o estado de São Paulo,  

 

[...] tomou para si a planificação sistêmica da oferta de vagas, por meio da 

reorganização da rede física, do cadastro informatizado dos alunos e da matrícula 

automática. Por um lado, a oferta de ensino médio passou a ser mais 

racionalizada e controlada pelo Estado, equilibrando oferta e procura de vagas. 

Por outro lado, houve superlotação de salas de aula e diminuição na autonomia 

das unidades escolares, que perderam a prerrogativa de decidir o método pelo 

qual a população teria acesso às suas vagas.  

 

Esse processo de ampliação do acesso à educação pública e gratuita encampado 

pelo governo desse estado assumiu o caráter burocratizante, massificou a entrada das 

juventudes pobres no ensino médio, mas sem destinar legalmente, mais recursos para o seu 

desenvolvimento. Cumpriam-se dessa forma, os ideais neoliberais que o guiavam – redução 

do papel do Estado e a mercantilização da educação, que neste caso é percebida como 

serviço e não direito –, aprofundando o caráter dual e as desigualdades no ensino ofertado 

para os jovens das classes populares, destinatários da escola pública (SANFELICE, 2010; 

CORTI, 2016).  

Para atender à crescente demanda com novas matrículas na rede estadual de ensino, 

o governador Mário Covas mandou instalar
55

, a partir de 1998, cento e cinquenta escolas 

cujas salas de aula eram constituídas com estrutura pré-moldada e o telhado de zinco, 

chamado pelo governo de padrão “Nakamura”, em referência ao seu fabricante. Este padrão 

de escola foi mantido pelo governo que o sucedeu: Geraldo Alckmin – governo 2003 a 

2006 – e que concluiu seu mandato deixando mais setenta e seis unidades de “lata” em 

funcionamento. 

                                                
55

 Registramos que a SEE/SP mantinha escolas feitas de lata, quer dizer, que funcionavam em containers, 

desde a década de 1970. Sobre essa temática, ver: FASANO, Edson. Centro Educacional Unificado, 

Contraposição à Pedagogia de Lata. Universidade Metodista de São Paulo, 2006. Disponível em: 

http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1190/1/Edson%20Fasano.pdf Acesso: 20 de set. 2019. 

 

http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1190/1/Edson%20Fasano.pdf
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Considerando a “arquitetura escolar” como elemento constitutivo de um “currículo 

oculto”, de acordo com Frago e Escolano (2001, p. 28), o próprio espaço físico da escola 

compreende “[...] um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos 

para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes 

símbolos estéticos, culturais e também ideológicos”. Por este motivo, o contato e a 

identidade entre comunidade e escola são também determinados pela forma “[...] como essa 

esteja instalada, de seu tamanho, limpeza, orientação. E esse modelo influirá depois, na 

casa que a criança buscará no futuro, para melhorar as condições de vida de seus pais” 

(FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 37).   

Nesta perspectiva, o padrão de escolas conhecido como “latão” foi objeto de severas 

críticas por parte de setores da sociedade civil organizada, que denunciavam a construção 

de escolas em que se considerava apenas o menor custo da obra em comparação com 

aquelas de alvenaria. As críticas a esse modelo de escola partiam da ideia de que o material 

na qual foram construídas, alumínio, seria inadequado do ponto de vista humano porque 

essas unidades escolares não tinham, inclusive, espaços apropriados para as atividades dos 

estudantes e professores. Não contavam com ventilação suficiente, somada ao complicador 

da estrutura metálica, a qual, exposta ao sol durante o dia, gerava sensação térmica 

insalubre. As condições inadequadas dos prédios foram mantidas pelo menos até 2018.  

Nesse percurso marcado por inadequações na qualidade da oferta da educação 

básica, têm-se em nível federal mudanças no financiamento da educação que reanimou o 

ensino médio: a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB
56

), em 2007. À semelhança do 

FUNDEF, o Ministério da Educação, em regime de colaboração com estados e municípios, 

passou a destinar recursos complementares ao desenvolvimento da educação básica em seu 

todo. O novo enfoque do Governo Federal
57

 no trato com as políticas públicas para as 
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 O FUNDEB é formado por um porcentual de recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados, relativos às exportações (IPIexp); Desoneração das 

Exportações (LC nº 87/96); Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) devida 

aos municípios, bem como das receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes sobre as fontes. 

57
 O roteiro de reformas do Estado brasileiro sob a égide das políticas de Estado mínimo, que levaram a um 

processo de mercantilização de direitos sociais como saúde e educação, desencadeadas, principalmente, na era 

FHC – 1994 a 2002 – teve algumas ações modificadas  com a eleição vitoriosa de Luís Inácio Lula da Silva 

em 2002. Este governo iniciou o maior programa de inclusão social e de distribuição de renda já registrado no 

país – o Fome Zero –, com algumas semelhanças das políticas de transferência de renda e teve como 

consequência positiva  retirar mais de 35 milhões de pessoas da extrema pobreza e elevar o patamar do 

emprego em 2014, durante o governo da Presidente Dilma Von Rousseff. O projeto de Nação escolhido pela 
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juventudes consistiu em não mais conceber, institucionalmente, os jovens de classes 

populares como um problema social, mas, reconhece-los como sujeitos de direitos. Esta 

política se diferenciava das anteriores pelo fato de, além do ensino fundamental, destinar 

recursos para ampliar o acesso e a permanência também para educação infantil, o ensino 

médio e a educação de jovens e adultos.  

Conforme Sposito e Cerrano (2003, p. 24): 

 

Mesmo no interior do aparelho de Estado, as políticas de juventude comportam 

diversidade de orientações e podem disputar recursos e operar diferentes 

definições de prioridades em face de outras políticas. Podem estar mais próximas 

de modelos participativos e democráticos ou serem definidos com base no que, no 

Brasil, tradicionalmente foi designado como cidadania tutelada, ou apenas como 

forma de assistência e controle do Estado sobre a sociedade, sobretudo para os 

grupos que estão na base da pirâmide social.  

 

Este divisor de águas na destinação de recursos públicos – para o ensino de 

crianças, adolescentes e jovens – marcou o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, no entanto, não alterou a prerrogativa constitucional de que cabe aos estados e 

municípios a gestão financeira e pedagógica de seus sistemas de ensino. Assim, os recursos 

do FUNDEB eram repassados pelo Ministério da Educação para as secretarias estaduais e 

municipais de educação, mas, não contava com ações articuladas e programáticas para 

imprimir uma política séria de distribuição de renda e de educação pública, laica e de 

qualidade para todos por parte da União. Permanecem no cotidiano das classes populares 

problemas históricos entre os jovens no campo e na periferia das cidades: falta biblioteca 

nas escolas, acesso a aparelhos de cultura, como teatro, cinema e museus, bem como a 

espaços de esporte e lazer. 

Conforme Frigotto (2009) são diversas e desiguais as realidades dos sujeitos jovens 

no Brasil, considerando-se o imenso contingente populacional que vive nos rincões do país, 

no campo, nos assentamentos e, quantitativamente maior, nas periferias e favelas dos 

grandes centros urbanos, que têm sido também afetados pela ausência de ações sistemáticas 

por parte do Estado e da sociedade. Por isso, são muitas as indagações, os problemas e as 

frustrações que as juventudes, sobretudo aquelas de origem popular, enfrentam na 

atualidade. 

Há que se investigar, assim, sobre o falseamento da realidade que a Teoria do 

Capital Humano opera ao criar vínculos entre educação e desenvolvimento, educação e 

                                                                                                                                               
maioria da população brasileira que elegeu os dois governos do Partido dos Trabalhadores se opunha, em 

parte, à agenda neoliberal e neoconservadora que estava plenamente instalada no país, e foi em parte, 

superado por outra que imprimiu medidas favoráveis aos segmentos pobres da população brasileira.  
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trabalho, em vez de analisar as relações de produção nas sociedades capitalistas, que são 

geradoras de desigualdades imensuráveis. Para Frigotto (1999, p. 44), no campo micro de 

investigação, o suposto básico dessa teoria é que o indivíduo como produtor seria uma 

soma de trabalho físico e educação, seguindo a lógica de que “[...] um acréscimo marginal 

de escolaridade, corresponderia um acréscimo marginal de produtividade [...]”. 

De acordo com Wellen (2011, p. 43) que estuda as repercussões dessas políticas 

entre os jovens estudantes do ensino médio do estado de São Paulo e o posicionamento 

destes frente ao embate a que foram expostos, considera que: 

 

[...] a liberdade do mercado é supostamente repassada aos sujeitos sociais, que 

são vistos numa perspectiva a-histórica e a-cultural, ou seja, sem determinações 

imanentes a uma sociedade de classes. Portanto, isenta-se o mercado do aumento 

da exclusão e passa-se a culpar a natureza dos indivíduos que não conseguem 

ascensão social, criando-se uma sociedade de perdedores e vencedores, fracos e 

fortes, covardes e corajosos, na qual os primeiros envergonham-se de seus 

defeitos congênitos e os últimos gabam-se de suas virtudes naturais.  

 

Ademais, visualiza a passividade com postura dos jovens ante a imposição de 

reformas e passa a analisá-los recuperando o conceito de “resignação” trabalhado por 

Bourdieu e Champagne, que identificaram a criação de um contingente de “excluídos no 

interior” das escolas francesas após o processo de ampliação do direito à educação pelas 

camadas populares na França nos idos 1950-1960. O estudo de Wellen (2011) constata 

ainda que, de forma análoga, no Brasil, ainda que em momentos históricos distintos, o 

ensino médio só se tornou um direito dos jovens e obrigação do Estado com a Emenda 

Constitucional nº 59 de 2009. 

Acena, também que a incidência de “resignação” por parte dos jovens estudantes na 

periferia de São Paulo poderia ser gerada também pela concepção dos estudantes relativas 

ao ensino médio como nível de escolarização cuja finalidade não demandava uma 

terminalidade senão o acesso ao ensino superior.  Esses jovens, imersos na sociedade de 

consumo, cada vez mais permeada por recursos tecnológicos e virtualizada, estão 

mergulhados em incertezas quanto ao seu futuro. Desanimados com o aumento nas taxas de 

desemprego e com o crescimento do mercado informal de trabalho, não vislumbram na 

educação saídas efetivas de realizações do ponto de vista individual ou coletivo.   

Com a iminência de redução dos postos de trabalho
58

 valorizados e o crescimento 

das taxas de desemprego entre os mais jovens, foram induzidas pelo capital a utilizar-se de 

                                                
58

Como verificou Marx (1974), nas sociedades capitalistas há aqueles pobres que não se enquadram na 

categoria de trabalhadores, sendo duplamente excluídos do sistema. No contexto atual, incidem, também, 

aqueles que não se encaixam na categoria de assalariados, como o crescente contingente de desempregados e 
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estratégias que evitaria insurreições destes contra os interesses da classe dominante. Nesta 

fase pós-industrial do capital, em que a base técnica da produção é flexível, tornou-se 

necessário „resolver o problema‟ da juventude percebida como cada vez mais ociosa ou 

subordinada ao subemprego e à informalidade, bem como também os inserindo como 

potencialmente consumidores.  Assim, supõem contê-la em seus impulsos de classe, 

rebelando-se contra as justiças das quais padecem, conforme se torna evidente nas 

manifestações de rua no Chile, Equador, França  entre outros países aliados aos ideais 

neoliberais.    

Para Dardot e Laval, (2016, p. 15), embora não se restrinjam à educação, as 

políticas desenvolvidas em acordo com a racionalidade neoliberal definem 

 

[...] certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as 

sociedades que as seguem no caminho da “modernidade”. Essa norma impõe a 

cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, intima os 

assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, 

ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar 

desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a 

conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa. 

 

Conforme essa racionalidade, a meritocracia induz à ilusão de dissolução do sentido 

de classe social e o liberalismo do mercado passa a ser também uma premissa nas relações 

sociais. Disso decorrem as equivocadas teses que relacionam a educação à mobilidade 

social, bem como a culpabilização do indivíduo pelo fracasso consequente movido pelas 

injustiças oriundas do sistema capitalista (DARDOT; LAVAL, 2016).   

Neste sentido, se a escola de ensino médio público não foi pensada, construída ou 

adaptada para a formação das juventudes e os professores não têm formação específica para 

trabalhar com sujeitos nesta fase da vida e as juventudes pobres, o público dessas unidades 

tende a padecer com as desigualdades ante a competitividade inerente às sociedades de 

classe. Nestes espaços aparentemente fechados, com currículos prontos e aulas apostiladas 

a tendência é o afastamento deles pelos estudantes, que não se identificam com a escola 

nem com o ensino que é ministrado. No particular à escola estadual José Lins do Rego, da 

rede estadual de ensino de São Paulo, a exclusividade no atendimento ao ensino médio 

como política pública adotada desde 2009 não foi assegurado que as práticas educativas 

                                                                                                                                               
trabalhadores informais, os lupemproletários. Na atual crise do capital, intensificada a partir de 2008 no setor 

imobiliário estadunidense, com efeitos escalonados nos mercados mundiais, verifica-se um alarmante 

crescimento do número de pessoas em situação de rua e de mendigagem, principalmente nos grandes centros 

urbanos (Nova York, São Paulo, Londres, Dublin, Rio de Janeiro, para citarmos apenas grandes capitais). 

Assim, na conjuntura de capital flexível, vimos aumentar a quantidade de trabalhadores empreendedores com 

a criação de “microempreendimentos” individuais, que, somados ao funcionalismo público e aos profissionais 

liberais tornando latentes, também, a coexistência de distintas classes médias. 
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atendessem, sequer, aos direitos prescritos na Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996 

– artigo 14 –, que versa sobre a gestão democrática nas unidades de ensino brasileiras.  

Pudemos verificar, todavia, que o movimento dos estudantes durante a primavera 

secundarista configurou-se não apenas como uma reação dos sujeitos coletivos contra mais 

uma medida do governo. No movimento movido em 2015, os estudantes do ensino médio 

se posicionavam de forma crítica e propositiva contra um modelo vigente de educação no 

seio das reformas que estavam em curso nos últimos vinte no país e há três anos na rede 

estadual de ensino de São Paulo. A essa particularidade, recorremos ao educador Paulo 

Freire (2006, p. 81), que compreende como práxis educativa libertadora, aquela que “[...] 

problematiza a realidade e age no intuito de transformá-la [...]” para a discussão na qual 

daremos devida atenção a seguir. 

 

3.3 Resistência e repressão: enfrentamentos entre estudantes e o governo do estado 

 

Assegura um professor que esteve engajado no movimento de ocupação da escola 

estadual José Lins do Rego, que os estudantes secundaristas foram motivados à defesa da 

escola pública. Na escola ocupada, a repressão do estado começou antes que se 

materializasse a ocupação, conforme analisamos no capítulo anterior, ao tratarmos sobre a 

violência policial na reunião conhecida como o Dia D. 

Em face do movimento promovido pelos estudantes, o governo, como prática 

política, se valeu do modus operandi autoritário
59

 ao reprimi-los, judicializando o processo 

que era político para desmoralizar e desarticular a primavera secundarista. Para isso, 

recrutou um grande contingente policial que foi encaminhado às unidades escolares 

ocupadas e encaminhou à justiça um pedido de reintegração de posse das duas primeiras 

escolas ocupadas – Escola Estadual Diadema e Fernão Dias –, que foi atendido de pronto 

pelo poder judiciário estadual.  

Porém, a decisão de obter a reintegração de posse pelo governo estadual por ordem 

do Juiz Luiz Bedendi da 5ª Vara de Fazenda Pública no dia 12 de novembro de 2019, foi 

anulada pelo mesmo magistrado no dia seguinte, 13 de novembro, após um encontro mal 

sucedido entre representantes da Secretaria Estadual de Educação, Procuradoria-Geral do 

                                                
59

 Ver As ocupações de escolas públicas em São Paulo (2015-2016): Entre a posse e o direito à manifestação. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002018000200291 Acesso: 

29 de ago. de 2019. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002018000200291
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Estado e o Conselho Tutelar e representantes dos estudantes engajados na primavera 

secundarista. Na ocasião, registrou o juiz: 

 

Não é a proteção da posse, mas uma questão de política pública, funcionando as 

ordens de reintegração como a proteção jurisdicional de uma decisão estatal que, 

em tese, haveria de melhor ser discutida com a população (BEDENDI, sn, 2015, 

p. 1). 

 

A reunião terminou sem que se chegasse a um acordo. O governo recorreu da 

sentença e foi novamente derrotado no Tribunal de Justiça do estado (TJ/SP) em 23 de 

novembro, quando três desembargadores argumentaram que, os estudantes tinham direito a 

ocupar as escolas na forma de protesto ante as medidas que os afetava.  

De acordo com os sujeitos coletivos engajados, muitas escolas, como a José Lins do 

Rego, puderam contar com a ajuda de advogados ligados a movimentos sociais que 

acompanhavam os alunos e os representavam perante a direção da escola e a outras 

instâncias do Governo e da justiça estadual de São Paulo, 

 

[...] porque se entendia, entre os alunos, e os professores que estavam a par da 

situação, que o movimento não era apenas pela escola José Lins do Rego, mas era 

pela educação no estado de São Paulo, onde as pessoas de baixa renda, os menos 

favorecidos seriam atingidos, uma vez que não poderiam mais estudar onde seria 

o mais conveniente para eles (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Com o status de legalidade conquistado pelo movimento aumentava o número de 

escolas ocupadas e, em dezembro de 2015, pôde ser contabilizado um total de 213 

distribuídas em todas as regiões do estado de São Paulo (CORTI; et al., 2016).  

Diante da crescente adesão ao movimento, o governo assinou o Decreto nº 61.672, 

de 30 de novembro de 2015, o qual, além de efetivar legalmente a Reorganização, também 

autorizava à SEE/SP realizar transferência dos integrantes do quadro funcional – 

professores e outros – caso as escolas estaduais às quais estes profissionais estivessem 

alocados deixassem de atender a uma ou mais etapas de ensino, ou quando passassem a 

atender a novas etapas de ensino.  

Em meio ao conflito de interesses entre o poder estatal e parte da sociedade que 

percebia a negação de seus direitos, levantam-se novas vozes em defesa dos estudantes e da 

primavera secundarista. Em 03 de dezembro de 2015, entidades do campo educacional 

estadual assinaram, conjuntamente, um manifesto público intitulado “Contra a 

'reorganização escolar' proposta pelo governo do estado de São Paulo: pelo direito humano 

à participação social e ao acesso e à transparência da informação pública” (AÇÃO 

EDUCATIVA, 2015), do qual reproduzimos um trecho:  
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Com muita preocupação, manifestamos ainda que a sociedade não admitirá 

qualquer tipo de violência ou abuso das autoridades governamentais contra os 

estudantes que legitimamente vêm se organizando por meio das ocupações de 

unidades escolares e em manifestações de rua. Preventivamente, medidas 

judiciais de proteção desses estudantes devem ser tomadas para que não haja 

risco de que se fira a integridade das/dos adolescentes e jovens e o seu direito à 

livre manifestação (AÇÃO EDUCATIVA, 2015), 

 

Salientamos, que, como prerrogativa da Constituição Federal (CF-88) e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), são preservados os direitos à livre associação e 

manifestação política, assim como os limites da força ostensiva da polícia militar para o 

trato com os adolescentes e professores, principalmente em ambiente escolar cuja 

finalidade convencional é a formação de novas gerações de cidadãos.  

Assim, mesmo por força de uma liminar foi garantida a legitimidade da ocupação, 

diversas tentativas de reintegração de posse foram empreendidas pela Polícia Militar. 

Todavia, enquanto as escolas eram ocupadas, os estudantes secundaristas também iam às 

ruas em protesto, e, diversas vezes foram reprimidos com violência pelas forças policiais do 

aparelho estatal.  

Como uma escola da periferia, a José Lins do Rego não recebia o mesmo apoio que 

as escolas das regiões centrais da cidade de São Paulo. No discurso dos sujeitos coletivos é 

evocada a memória da fotografia de uma escola de elite no Bairro de Pinheiros. Na imagem 

pode-se perceber um policial entregando suprimentos ao pessoal, algo semelhante a 

alimento. O fato denuncia haver tratamento, pela polícia militar, diferenciado ou 

discriminatório atribuído às juventudes, na periferia e na região central, realidade que, 

infelizmente, não se restringe à cidade ou ao estado de São Paulo. 

Na periferia da zona sul de São Paulo, onde se localiza a escola José Lins do Rego, a 

ação da polícia militar foi contínua e ostensiva durante os quarenta dias de ocupação. Os 

estudantes engajados passavam a noite em vigília no portão de entrada, atentos à provável 

presença de policiais infiltrados nas mediações, na madrugada, circulavam viaturas da 

polícia e os policiais, inclusive, batia na porta perguntando quantas pessoas havia dentro 

da escola.  

De acordo com os sujeitos entrevistados, à noite, na escola ocupada, os estudantes 

eram coagidos e suas famílias já estavam preocupadas porque os estudantes estavam 

expostos à repressão e a outras formas de violência física ou simbólica.  

 

Eles tinham um medo muito grande de uma invasão policial. Eu usei a palavra 

invasão não por acaso. A polícia ficava o tempo todo cercando a escola, 

ameaçando... Policiais à paisana entraram na escola. Então o medo era muito 

grande: deles serem forçados a desocupar sem antes ter uma resposta do 

governador, do secretário da educação, do que estava acontecendo naquela 
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região, do que ia acontecer com a nossa escola e com as demais escolas que 

estavam ameaçadas de fechar (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

O posicionamento violento por parte das forças policiais do estado
60

 havia sido 

também registrado por ocasião da greve dos professores anterior à ocupação, quando o 

aparato repressivo consistiu do uso de spray de pimenta, gases de efeito moral e barricadas 

da tropa de choque.  A impressa internacional, de modo particular o jornal El País, 

denunciou essa realidade forma, em matéria do dia 3 de dezembro de 2015 (on-line): 

 

REPRESSÃO DE ALCKMIN INAUGURA A NOVA FASE DA 

REORGANIZAÇÃO ESCOLAR:  

 

Polícia Militar entrou em escolas ocupadas e agiu para reprimir o bloqueio de 

vias [...] Esta quarta-feira começou e terminou com o protagonismo da PM nas 

manifestações dos estudantes. Primeiro, alunos da escola Alves Cruz, na zona 

oeste, receberam golpes de cassetete e dois menores de idade saíram algemados 

depois que eles tentaram bloquear a avenida Dr. Arnaldo. Sem negociação sobre 

a desobstrução total da via, a PM usou a força e bombas de efeito moral para 

dispersar o grupo. Havia mais policiais que alunos. O batalhão contra a sala de 

aula. Quatro garotos e vinte cadeiras foram levados para a delegacia. [...] 

Bloquear vias importantes em horário de pico é a nova tática dos estudantes, que 

reúnem um grupo pequeno e tentam bloquear um cruzamento movimentado. Se 

antes a Polícia Militar agia de maneira mais reduzida, em algumas escolas da 

periferia, auxiliando movimentos anti-ocupação, agora os PMs também mudaram 

de estratégia, passando a reprimir, com truculência, os bloqueios.
 61

  

 

Nesse contexto, o movimento ganhava força com manifestações que se expandiam 

por todo o estado. Os estudantes organizaram atos, passeatas, fechamento de rodovias e 

avenidas; reuniam-se no centro da cidade de São Paulo em locais históricos de luta da 

classe trabalhadora como a Avenida Paulista – o “vão livre” do MASP –, Rua da 

Consolação e as Praças da República e da Sé. Também se estendeu à periferia da capital e a 

cidades do interior, inclusive, ao litoral paulistano. 

 

A gente conseguiu mandar uma galera para o exterior pra fazer denúncia [contra 

o governador] Alckmin, numa conferência internacional, e isso foi muito 

importante porque deu visibilidade pra luta estudantil aqui no Brasil. Então de 

certa forma fortaleceu a galera que mais precisa (SUJEITOS COLETIVOS 

ENGAJADOS, 2019). 

 

Em meio ao embate, o movimento de ocupação obteve importante vitória em 04 de 

dezembro de 2015 com o anúncio de suspensão da reorganização pelo governador Geraldo 

                                                
60

 A primavera secundarista é reportada no documentário “Acabou a paz, isto aqui vai virar o Chile” (2016), 

do diretor Carlos Pronzato, a partir de relatos e imagens registradas durante algumas manifestações e nos 

fornece indícios de muita ostensividade da Polícia Militar dentro de escolas ocupadas e em vias públicas. 

 
61

 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/02/politica/1449081055_661574.html Acesso:29 de 

agosto de 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/02/politica/1449081055_661574.html
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Alckmin. Por este motivo, algumas escolas retomaram suas atividades enquanto em outras 

os estudantes mantiveram a ocupação por não confiarem na decisão do governo, que não 

revogava, mas apenas suspendia a Medida de Reorganização. 

 

Depois de trinta e poucos dias de ocupação, mais de um mês, depois de muita 

luta, muitas e muitas escolas ocupadas no estado de São Paulo, o governador 

resolveu então, sair do silêncio: foi até a mídia e pautou que a reorganização seria 

adiada até aquele momento, para que então todos os agentes da educação que 

estavam envolvidos no processo pudessem discutir (SUJEITOS COLETIVOS 

ENGAJADOS, 2019). 

 

Na escola José Lins do Rego a ocupação foi mantida até um dia antes das 

comemorações de Natal. De acordo com os sujeitos engajados, a ocupação desta escola 

resistiu por tanto tempo porque eles tinham medo de o projeto ser engavetado e, depois, 

numa madrugada qualquer ser aprovado e as escolas fecharem da noite para o dia. 

Tornava-se inevitável a desocupação da escola porque os estudantes já se sentiam muito 

cansados e, com o passar do tempo, as ocupações iam se desgastando. Para eles, 

 

[...] foi glorificante ver um governador (há tantos anos, que a gente se sempre viu 

ele batendo em professores em manifestações, em estudantes universitários) 

recuar para os alunos de escola. Menores de idade fazer um governador recuar. 

Aquilo foi, nossa, de outro mundo, de verdade (ESTUDANTES, 2019)! 

 

Os enfrentamentos entre os sujeitos engajados no movimento de ocupação e os 

agentes do Estado ocorreram também dentro da própria unidade escolar. As reivindicações 

dos estudantes na ocupação da escola estadual José Lins do Rego tinham particularidades 

que incidiam na forma com que se deu o retorno às atividades oficiais.  

Eles entregaram as chaves para a direção da unidade escolar e um documento 

(anexo 1) listando as melhorias que realizaram nas instalações do prédio, como: pintura dos 

banheiros e da fachada, limpeza das calhas e ralos da escola. Solicitaram, ainda, uma 

vistoria pela equipe gestora, acompanhada por eles aos espaços utilizados durante a 

ocupação para assegurar a integridade das condutas que marcaram o movimento de 

ocupação. 

Como condição para desocupar o prédio os estudantes convocaram uma assembleia 

e estipularam medidas que deveriam ser cumpridas pela direção da unidade escolar, com o 

prazo de até o dia 4 de abril de 2016, como podemos visualizar na sistematização 

apresentada no quadro a seguir: 
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Quadro 4 - Pauta de reivindicações dos estudantes da escola estadual José Lins do Rego e 

as respostas da diretoria da unidade escolar. 

 

REIVINDICAÇÕES DOS ESTUDANTES 

ENGAJADOS (22/12/2015) 

RESPOSTAS DA DIRETORIA DA UNIDADE 

ESCOLAR (05/04/2016) 

Gestão compartilhada, com alunos 

participando da gestão e com direito a opinar e 

votar para deliberação de assuntos referentes à 

gestão, assim como a participação dos alunos 

no planejamento dos projetos da escola 

Os alunos foram convidados a participarem do 

Planejamento em 12 de fevereiro de 2016 e tem acesso não 

só para reivindicações como para opinarem sobre projetos e 

o cotidiano escolar. Participam na entrega de livros e outros 

itens escolares dos alunos. Participam cotidianamente na 

gestão da escola 

Articular para que haja uso da sala de 

informática também nos períodos vespertino e 

noturno 

Desde o segundo semestre de 2015, a SEE/SP não manteve 

o contrato com a FUNDAP e as escolas estão sem monitores 

para seu uso até a presente data 

Publicação de balancete de gastos mensais da 

escola, que o detalhamento seja publicado no 

mural da escola 

O mural foi providenciado e está no corredor administrativo 

da escola com extratos e balancetes referentes aos gastos da 

escola. 

Que seja fornecido o tipo de refeição de 

acordo com seu período: Café da manhã, no 

período da manhã; almoço, no período da 

tarde e jantar, no período da noite 

A merenda inicial está sendo servida nos períodos com 

acompanhamento do departamento de Nutrição da Diretoria 

de Ensino Sul 2. 

Providenciar a limpeza e o descarte das 

cadeiras quebradas que ficam acumuladas na 

escola 

Cadeiras quebradas na escola estão em recuperação ou já 

foram descartadas. Recentemente recebemos 100 jogos de 

carteiras de outra unidade escolar, para atendermos às 

necessidades dos alunos. 

Disponibilizar o material pedagógico 

armazenado, os quais não temos acesso por 

alegarem não ter na escola, por exemplo, 

TNT‟s, Giz, etc; 

Os materiais são disponibilizados conforme a equipe gestora 

tenha a disponibilidade para atender as atividades 

pedagógicas desenvolvidas. 

Providenciar banheiro alternativo para as 

pessoas que não se identificam com nenhum 

gênero ou escolham o banheiro que querem 

usar 

A SEE/SP está ciente de todas as reivindicações dessa pauta 

e a Unidade Escolar executa as orientações específicas dessa 

Secretaria. 

Que não haja represálias ou assédios morais 

vindos da direção, de funcionários ou alunos, 

contra os estudantes, professores ou 

envolvidos no movimento 

Os funcionários desta unidade escolar estão atentos e 

compromissados com o diálogo e o respeito. 

Não prejudicar de nenhuma forma os alunos 

envolvidos no movimento 

Os alunos são tratados com civilidade. 

Melhorar a acessibilidade para os alunos 

deficientes, como, por exemplo, a cobertura 

da rampa pela qual sobem para as salas 

A SEE/SP está ciente dessas reivindicações da pauta desde 

22 de dezembro de 2015, quando ocorreu a desocupação da 

unidade escolar. 

Checar áreas com água e sujeira acumulada 

que podem trazer doenças e ratos 

A escola está com a desratização, dedetização e limpeza da 

caixa d‟água atendidas e as demais áreas estão com a 

limpeza também atendida através das funcionárias 

terceirizadas. A poda do mato em torno da escola ocorre 

periodicamente. A limpeza das salas de aula e das teias de 

aranha diariamente são realizadas. 
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Hidrantes nas salas de aulas ou corredores, 

saída de emergência, treinamento para 

evacuação em caso de incêndios, com 

palestras e instituições do Corpo de 

Bombeiros, assim como providenciar visita da 

Vigilância Sanitária 

A vigilância Sanitária esteve na escola e orientou sobre 

providências ques estão sendo executadas; telas protetoras 

foram providenciadas, hidrantes tiveram vistoria da 

Empresa M. L. Silva Extintores ME/CNPJ 068801390001-

90. 

Manutenção da parte elétrica do prédio, que é 

precário e tem risco de choque e incêndio 

A rede elétrica é atendida através da manutenção realizada 

preventivamente na escola e a SEE/SP está informada sobre 

a necessidade de acompanhamento da FDE. 

Colocar as validades e trocas dos filtros das 

torneiras onde os alunos bebem água 

Nos murais informativos essas informações estão sendo 

viabilizadas para a leitura e apreciação da comunidade 

escolar e os filtros estarão atualizados em seu período de 

uso na manhã seguinte a essa data, sob atendimento da 

FHM Comercial/CNPJ072788020001-07 

Salas ambiente, onde os alunos trocam de 

salas (fazer um teste com esse tipo de 

organização 

No período da manhã e da noite todas as salas estão com 

turmas do Ensino Médio e essas solicitações não podem ser 

atendidas no momento nesse ano de 2016. 

Fonte: Elaboração própria. Informações extraídas de documento disponível em anexo, 2019. 

Os estudantes anunciavam, portanto, a suspensão do movimento de ocupação na 

escola José Lins do Rego em 22 de dezembro de 2015, que se estendeu por um período de 

“[...] 3 meses e 14 dias a partir desta data [...]” (anexo 2), mantendo indicativo de ser 

retomado o movimento de ocupação caso as reivindicações protocoladas não fossem 

cumpridas pela gestão da unidade escolar. Havia também o receio de que uma vez debelada 

a ocupação, a direção se utilizasse de ferramentas de coerção, [como a] transferência 

compulsória de alunos [ou a] perseguição de professores. 

No retorno às atividades oficiais da escola ocorreu uma intensa mobilização dos 

estudantes, que reuniram o Conselho [de Escola] e fizeram força para manter o vice-

diretor, que havia sido ameaçado de demissão pela diretora da escola, com a justificativa 

de que não necessitaria mais de seus serviços se considerada a iminente redução no número 

de salas de aula na unidade escolar. Neste embate entre estudantes e a diretora da escola, 

venceram os estudantes que, pela mobilização política, conseguiram manter o vice-diretor 

no cargo, no qual ainda permanece em 2019. 

A direção da escola José Lins do Rego respondeu às demandas dos estudantes em 

05 de abril de 2016, alegando que a unidade escolar dependia da SEE/SP para o 

cumprimento de cinco das quinze medidas solicitadas pelos estudantes, entre as quais: 

funcionamento da sala de informática nos períodos vespertino e noturno; refeições 

adequadas ao horário; uso livre dos banheiros sem distinção de gênero; melhoria nas 

condições de acessibilidade do prédio escolar e revisão da manutenção elétrica. Para cada 

uma dessas solicitações a unidade escolar apontou, para seu atendimento, a dependência de 
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diferentes setores ligados ao governo estadual, como a extinta
62

 Secretaria Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) e a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação
63

 (FDE). Em 2019, por ocasião da pesquisa aqui apresentada, em visita à escola, 

as solicitações protocoladas pelos estudantes em 2015, permaneciam sem serem atendidas. 

Mantinha-se a promessa aos estudantes de duas solicitações que se constituíam 

responsabilidade direta dos gestores da unidade escolar: cumprimento das orientações da 

Vigilância Sanitária de colocar telas protetoras nos ralos, instalação de hidrantes, aquisição 

de equipamentos de prevenção de incêndios e a atualização dos rótulos de validade do 

período de uso dos filtros de água.   

Outras duas reivindicações – a experimentação do modelo de salas ambientes e a 

disponibilização de materiais pedagógicos – tiveram respostas negativas ao serem 

pleiteadas pelos estudantes. Sobre a primeira, a equipe gestora alegou a não possibilidade 

de execução no ano letivo de 2016 por falta de espaço, pois estaria com todas as salas de 

aula em uso nos períodos matutino e noturno. Quanto aos materiais pedagógicos que não 

eram disponibilizados para uso dos estudantes, a gestão tangenciou alegando que caberia à 

coordenação da escola a destinação desses materiais, não respondendo à denúncia dos 

estudantes sobre o fato de terem descoberto durante o movimento de ocupação a existência 

de materiais pedagógicos, cuja existência era negada pela direção da escola, ocultados em 

espaços da administração na unidade. 

Apenas quatro medidas solicitadas pelos estudantes da escola José Lins do Rego 

foram atendidas: publicização dos gastos mensais, limpeza e descarte de cadeiras 

quebradas, checagem periódica das condições de uso da água e sujeira acumulada em 

calhas, rufos e ralos da escola e que não houvesse represálias nem assédio aos sujeitos 

engajados na ocupação. Sobre a primeira medida correspondente à participação dos 

estudantes nas decisões da escola, apesar da versão emitida pela direção de que ele 

“participam cotidianamente na gestão da escola” (anexo 2), há evidências de que esta não 

foi  cumprida. Segundo professores que se mantiveram lecionando nesta escola, em 2016, 

                                                
62

 Criada em 1974, a Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) era um órgão estadual paulista 

que atuava nas áreas de capacitação, pesquisa e consultoria em gestão pública. Foi responsável pela 

administração do Programa de Estágios no setor público paulista, até sua extinção, em 2015. Neste contexto o 

programa passou para o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), entidade filantrópica de direito 

privado, cujo processo causou controvérsia à época, porque foram realizados sem licitação pública. 

 
63

 A FDE é uma instituição pública ligada à SEE/SP, criada em 1987 para a operacionalização de construção 

de escolas, reformas, adequação e manutenção os prédios, salas de aula e outras instalações. Era  responsável 

também pelo oferecimento de materiais e equipamentos necessários à Educação; pelo gerenciamento dos 

sistemas de avaliação de rendimento escolar. 
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ano seguinte à primavera secundarista, a gestão democrática durou por volta de um 

bimestre e já foi se perdendo, porque, 

 

[...] a administração foi tornando esse processo mais autoritário e foi fechando. A 

gente já percebia uma pressão muito grande por parte da administração em cima 

daqueles alunos que participaram do movimento. Eles tinham força, tinham 

resistência, mas havia uma colocação por parte da direção de cercear o 

movimento deles (PROFESSORES, 2019).  

 

Assim, como ocorreu com o governo do estado que, a despeito do compromisso 

firmado, executou a reorganização da rede de ensino ao longo de 2016 fechando as salas de 

aulas e gerando superlotação de outras (CÁSSIO, et al., 2016), o acordo de ampliação da 

participação na gestão da escola José Lins do Rego também foi descumprido pela direção 

da escola. A postura se traduziu na mesma metodologia de desmobilização nas ações dos 

agentes do governo estadual de São Paulo. 

Na análise de Silva (2008), identificamos a necessidade de a escola desenvolver 

mecanismos que possibilitem aos jovens compreender a realidade do mundo do trabalho 

por meio de metodologias que dialoguem com o cotidiano. Desse modo, torna-se 

imprescindível o engajamento destes nas decisões dentro da escola mediante efetiva 

colaboração na organização das atividades escolares como um todo. Como mecanismos de 

participação temos os grêmios estudantis – instância colegiada representativa – que podem 

despertá-los para as relações para além da sala de aula. Guedes (2007, p. 18), considera que 

somente dessa forma poderíamos contar com a possibilidade de os estudantes se 

identificarem como “[...] protagonista estudantil coletivo, que [...] participa ativamente da 

elaboração e concretização da proposta político-pedagógica e administrativa [...]”. Para 

tanto, caberia à escola o papel de emancipação dos estudantes como sujeitos ativos no meio 

em que vivem, possibilitando a construção de identidades coletivas. Este ensino 

proporcionaria condições de os estudantes se tornarem verdadeiros cidadãos, com 

participação ativa na vida pública, posicionando-se em face dos direitos e deveres 

instituídos e instituintes.  
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3.4 A luta continua! 

 

O movimento de ocupação das escolas pelos estudantes tendia a encerrar-se em 04 

de dezembro de 2015, após a suspensão da Medida de Reorganização por parte do governo 

e com a exoneração do Secretário Herman Voorwald, que dirigiu a SSP/SP entre os anos de 

2011 e 2015, executando o projeto que era repudiado pelos estudantes. Todavia, Cássio, et 

al. (2016) identificaram que, a despeito da suspensão anunciada pelo governo estadual, a 

proposta de reorganização foi, de fato, posta em prática pela SEE/SP ao longo do ano de 

2016, conforme temiam os sujeitos que estiveram engajados na primavera secundarista. 

No particular da ocupação na escola estadual José Lins do Rego, os sujeitos 

coletivos engajados a consideravam vitoriosa porque o que a gente via era professores 

lutando com derrotas em cima de derrotas, até que os estudantes pressionaram e 

garantiram o adiamento da reorganização. Mostrava-se, dessa forma, a possibilidade da 

conquista dos pleitos por meio do engajamento político. Nessa escola, outra pauta de luta 

consistia na reivindicação por participação dos estudantes nas decisões, por meio do grêmio 

estudantil, de modo a garantir efetividade do princípio constitucional da gestão 

democrática. Nesta perspectiva, considerando a região em que está localizada a escola, por 

ocasião da mobilização estudantil, 

 

[...] muitos grêmios estudantis foram alavancados. Hoje a tradição de grêmios nas 

escolas é muito maior que anteriormente, a maioria das escolas hoje na região 

tem grêmios ativos. No Lins, o movimento do grêmio ficou muito maior após a 

ocupação, serviu para ser aquele fiscalizador das pautas e ficou mais forte. Tanto 

que os outros alunos, mais tarde, que continuaram no grêmio, continuaram 

defendendo as pautas de uma forma maior ainda, e a gente não tinha ideia que 

seria assim (ESTUDANTES, 2019). 

 

Identificamos, pois, nos discursos dos estudantes engajados, em sua maioria 

concluintes do ensino médio, que, na periferia da zona sul da capital paulista, a mobilização 

com a primavera secundarista constituiu-se um terreno fértil para a mobilização em 

grêmios escolares. Todavia,  

 

[...] a luta ensina, mas não ensina só para quem ganhou, ensina para quem perdeu 

também. Então o governo percebeu que ele precisava de alguma maneira não só 

dialogar, mas cooptar o movimento secundarista. E, em grande medida, os 

grêmios que existem hoje dentro da escola são braços das diretorias de ensino. As 

eleições são altamente, não vou falar manipuladas, mas são desidratadas, não 

existe a preocupação de realmente promover democracia, voz de alunos na 

escola. “Ah, temos um Grêmio”, mas quem foi que escolheu a chapa? Foi o 

diretor. Aí você percebe que não é um grêmio que tem autonomia tal como 

deveria ter (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 2019). 

 

Nesse sentido, para os professores entrevistados, a vivência no movimento 
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representou uma significativa mudança quanto à autonomia daqueles alunos que se 

engajaram na ocupação que se efetivou durante a realização das atividades escolares e 

comunitárias mesmo depois da desocupação da escola. Essa realidade afetou toda a 

comunidade escolar porque  

 

[...] sobre o movimento dos alunos em si as memórias são muito positivas, onde 

eu vi todas as pedagogias que eu estudei enquanto professora sendo 

colocadas em prática. Eu vi muitos processos de aprendizado coletivo sendo 

colocados em prática, vi muitos estudantes tendo grandes transformações em suas 

vidas num curto espaço de tempo. Pude entender o quanto os nossos jovens têm 

capacidades e o quanto a gente acaba ignorando essas capacidades dentro da sala 

de aula. Quando passei “Anjos Rebeldes”, um documentário da TV Brasil sobre 

as ocupações, para os estudantes do 9º ano eles nem sabiam o que era ocupação e 

quando eu mostrei aquele vídeo, quando eu falei das ocupações, refletindo sobre 

essa capacidade que eles têm de mudar o mundo, eles ficaram maravilhados, eles 

tomaram para si aquilo que aconteceu: “então aquilo que aconteceu também é 

meu, aconteceu no meu bairro, na escola perto da minha casa”. Então a memória 

histórica do bairro foi marcada por esse processo de ocupação (PROFESSORES, 

2019, grifo nosso). 

 

 Os acontecimentos mostram a ocorrência de uma crescente mobilização em grêmios 

estudantis em toda a região impulsionada pelos estudantes no movimento de ocupação da 

escola José Lins do Rego. Ademais, foi criado um cursinho pré-vestibular popular, 

batizado como 14 de novembro (data da ocupação da escola José Lins do Rego) que 

permanece em funcionamento no salão paroquial da Igreja Católica do bairro onde se 

localiza a escola ocupada.  Este atende, gratuitamente, estudantes de toda a região e, ainda 

em 2019, é coordenado pelos sujeitos coletivos que fizeram parte daquele processo de 

ocupação.  

O movimento dos estudantes é apontado pelos sujeitos coletivos que se engajaram 

na ocupação da escola como fundamental para a ressignificação da posição dos jovens 

enquanto sujeitos aprendentes. Para eles: 

 

Foi um ambiente, um movimento que é muito difícil acontecer, principalmente na 

periferia. E a gente conseguiu, a gente mobilizou não só alunos, a gente 

mobilizou várias escolas, não só em São Paulo, também. E a gente foi visto, foi 

ouvido, não só o ato da gente fazer, mas isso, de ser ouvido e visto mostra que a 

gente está aqui. Eu acho que isso é muito importante, eles saberem que a gente 

está aqui e que a gente não vai deixar barato essas coisas que fazem e que nos 

impõe. E que é muito importante a educação, sim, pra gente (ESTUDANTES, 

2019). 

 

O que eu mais ouvia deles é: “durante a ocupação eu aprendi coisas que eu nunca 

tinha ouvido nem falar a minha vida inteira, então onde eu mais aprendi foi na 

ocupação”. É um processo que eu acredito que ainda está se dando entre os 

envolvidos, essas comparações, hoje a grande maioria deles ocupa a universidade, 

a grande maioria que a gente ainda tem contato está em grandes universidades, 

fazendo cursos de alta representação, até então inacessíveis para os jovens da 
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região e eles levam essa memória (SUJEITOS COLETIVOS ENGAJADOS, 

2019). 

 

 Pudemos, portanto, verificar que todos os estudantes entrevistados saíram do ensino 

médio com o objetivo de acessar ao ensino superior e, efetivamente, manter a militância 

com o propósito de ressignificar o espaço escolar que ocupam, inclusive no nível de ensino 

a que aspiram.  

Constatamos, ainda, que a primavera secundarista, iniciada em novembro de 2015 

nas escolas estaduais de São Paulo, ganhou força e se estendeu a outros estados brasileiros, 

movido, também, pelo movimento contra o golpe parlamentar, civil e midiático que retirou 

Dilma Rousseff e alçou Michel Temer à Presidência da República. Ainda neste contexto, a 

chefia da SEE/SP foi assumida por José Renato Nalini, então presidente do TJ-SP, em 

janeiro de 2016, a convite do governador Geraldo Alckmin (PSDB).  

Neste ano ainda registrou-se a ocupação de estudantes em 14 unidades da ETEC - 

Escolas Técnicas do Centro Paula Souza – ante a denúncia de propina e desvio de verba 

destinada à merenda escolar. O caso ganhou notoriedade com a ocupação da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) pelos estudantes em 03 de maio de 2016 e 

resultou na abertura da CPI da Merenda na Casa Legislativa.  

Neste engodo pós-golpe, em que muitos direitos sociais, em especial os trabalhistas, 

foram interrompidos por medidas propostas pelo então presidente da República Michel 

Temer e aprovadas pelo Congresso Nacional, criou-se, então, um emaranhado reformista
64

 

exacerbando um contexto de crise econômica, política e social.  Em educação, o respectivo 

Ministério colocou em prática a Reforma do Ensino Médio
65

 por meio da Medida 

                                                
64

 A agenda reformista levada a cabo por Michel Temer representou um intenso ataque aos direitos sociais em 

particular os de natureza trabalhista e a qualidade dos serviços que eram assegurados pela Constituição 

Federal de 1988, a emenda Constitucional 95, que instituiu um teto de gastos em todas as áreas a partir de 

2017 e congelou os gastos e investimentos públicos por 20 anos, esse valor só poderá ser reajustado de acordo 

com a variação da inflação dos últimos 12 meses. A terceirização dos serviços instituiu a contratação de 

trabalhadores sob este novo regime nas chamadas atividades-fim das empresas privadas e nos serviços 

públicos, o que não era permitido pela CLT até então. Na previdência, a reforma recentemente aprovada no 

Congresso tem por objetivo aumentar a idade mínima de direito à aposentadoria e a retirada do direito de 

revisões progressivas com base no salário mínimo. Incrustada neste mesmo modus operandi, a reforma 

trabalhista flexibilizou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), reduzindo o papel dos sindicatos de 

representatividade da classe trabalhadora, possibilitando a precarização nas relações entre patrão e 

empregados. 

 
65

 A Reforma do Ensino Médio, cujo interesse está na formação de uma população economicamente ativa, 

para impulsionar o desenvolvimento econômico, não tem como princípio a necessidade de formação de 

indivíduos críticos para o desenvolvimento pleno da humanidade e da cidadania, mas apenas de formar mão 

de obra qualificada a baixo custo, com recursos públicos. Ver: RAMOS, M. N.; FRIGOTTO, G. Medida 

Provisória 746/2016: a contra-reforma do ensino médio do golpe de estado de 31 de agosto de 2016. Revista 

HISTEDBR On-Line, 16(70), 30-48, 2017. 
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Provisória nº 746/2016, convertida em Lei (nº 13.415/2017) e instituiu a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC).
66

  

Houve ocupação de escolas e de universidades contra as medidas do governo nos 

vinte e seis estados da federação e no Distrito Federal ao longo de 2016. É possível 

evidenciar-se as experiências acumuladas na primavera secundarista em 2015 no estado de 

São Paulo, como identificação de classe social entre os estudantes secundaristas e os 

universitários brasileiros que ocuparam as unidades de ensino em defesa da educação 

pública neste novo contexto.  

 

  

                                                
66

 A BNCC propõe institui um Sistema Nacional de Educação (SNE) a partir da congruência de quatro 

Políticas Nacionais: de Formação dos Professores; de Materiais e Tecnologias Educacionais; de Avaliação da 

Educação Básica e a Política Nacional de Infraestrutura Escolar. No entanto, visa a generalização e 

homogeneização dos conteúdos e das práticas docente. Ver: AGUIAR, Márcia Ângela da S.; DOURADO, 

Luiz Fernandes. A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. Organização: [Livro 

Eletrônico]. – Recife: ANPAE, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

. Iniciamos esta pesquisa com a intenção de compreender as manifestações de 

repúdio contra a medida de reorganização da rede estadual de ensino implantada pelo 

governo do estado de São Paulo e que culminaram, entre outras consequências, na 

ocupação de unidades escolares pelos estudantes em novembro de 2015. Questionávamos 

sobre as possibilidades de a mobilização expressar uma luta particular de estudantes 

secundaristas frente às políticas de educação impostas por esse estado ou se, de fato, se 

constituía na defesa de uma escola pública, gratuita e com participação popular nas 

decisões – administrativas, pedagógicas, financeiras – da educação como direito 

constitucional subjetivo.  

Porém, no curso das investigações, identificamos que a mobilização dos sujeitos 

coletivos engajados na primavera secundarista insurgiu na crítica à política adotada pelo 

governo estadual de São Paulo à semelhança do que estava em curso em nível nacional 

como política educacional. Verificamos, ainda, que a mobilização dos estudantes se 

pautava na defesa do direito de escolherem a escola onde estudar e contra o fechamento de 

unidades escolares e de salas de aula. A tendência tornou-se de exacerbar problemas 

recorrentes na rede pública estadual de ensino de São Paulo, entre os quais a superlotação 

de turmas.  

Ficou evidente a necessidade da participação política dos estudantes nas decisões da 

escola, como também nas políticas públicas setoriais, da educação, como a reorganização, 

e ainda aquelas políticas transversais cujos beneficiários são as juventudes. Ante a forma 

autoritária e repressiva como a política de reorganização se concretizou pode ser entendida 

como o estopim que desencadeou a articulação dos sujeitos engajando-se na primavera 

secundarista.  

Como anunciado na literatura marxista que orientou essa dissertação, os sujeitos que 

se engajaram nesta luta, por meio da ocupação da escola estadual José Lins do Rego, se 

apropriaram do espaço educativo, tanto no que se refere à estrutura do prédio escolar 

propriamente dito, quanto da luta por direitos e do debate político acerca de que tipo de 

educação pública que defendiam. 

Assim, a primavera secundarista pode ser compreendida como uma luta para além 

da resistência apenas de estudantes e de professores na medida em que os sujeitos da escola 

estadual José Lins do Rego, identificados com partidos políticos, sindicato da categoria 

docente, coletivos culturais e outras instituições do campo educacional, engajaram-se na 
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trincheira pela garantia do direito constitucional da educação pública, gratuita e de 

qualidade socialmente referenciada e para todos.  

Havia, ainda, reivindicações específicas em cada uma das unidades escolares 

ocupadas no estado, de modo que tanto a adesão ao movimento, quanto a decisão pelo seu 

encerramento ocorreu de forma distinta, no que se refere ao período em que elas se 

concretizaram quanto na condução política do processo de desocupação das unidades 

escolares. O cenário de mobilização se intensificou movido pela solidariedade frente à 

repressão exercida pela polícia militar autorizada pelo governo estadual de São Paulo que 

feria a identidade e coletividade entre os sujeitos engajados na luta. Assim, assumia 

também, caráter propositivo que se estendia à realidade de uma determinada escola com os 

ideais de educação pleiteados pelos sujeitos engajados. 

Na primavera secundarista estava evidente, portanto, o caráter crítico e propositivo 

da mobilização estudantil quanto à política educativa estadual e a organização interna das 

escolas por ocasião da ocupação. Ao discordarem do modelo de educação vigente, que 

consideravam opressor e alienante, os estudantes engajados deram vida a uma práxis 

educativa de forma coletiva e horizontal. Consideramos, pois, que a identificação entre os 

estudantes ao ocuparem as escolas, apropriando-se do espaço com o qual se identificavam e 

atribuíam a ele novos significados, constituiu-se importante momento histórico de 

formação da consciência de classe desses sujeitos que vislumbraram à transformação da 

realidade por meio de um agir coletivo. 
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APÊNDICE - LISTA DE ESCOLAS QUE SERIAM DESATIVADAS, POR 

MUNICÍPIO E DESTINAÇÃO DOS PRÉDIOS 

 UNIDADE ESCOLAR MUNICÍPIO PRÉDIO CEDIDO PARA 

1 EE Padre João Batista de Aquino Agudos Centro Paula Souza 

2 EE Profª. Sebastiana Paie Rodella Americana Escola municipal 

3 EE Pro. Eruce Paulucci Avaré Escola municipal 

4 EE Amador Aguiar Barueri Escola municipal 

5 EE Est. Henrique Fernando Gomes Barueri Escola municipal 

6 EE Profª. Ivani Maria Paes Barueri Escola municipal 

7 EE Jardim Maria Helena I Barueri Escola municipal 

8 EE Jardim Paulista Barueri Escola municipal 

9 EE José Leandro de Barros Pimentel Barueri Escola municipal 

10 EE Prof. Lênio Vieira de Moraes Barueri Escola municipal 

11 EE República de Cuba Barueri Escola municipal 

12 EE República de El Salvador Barueri Escola municipal 

13 EE Carlos Rosa Doutor Birigui Diretoria de ensino 

14 EE Álvaro Jose de Souza / Transferida para 

prédio da E.E. Armando De Salles Oliveira 

Botucatu ETEC ou prefeitura 

15 EE Bairro do Embauzinho Cachoeira Paulista Escola municipal 

16 EE João Bastos Soares Cachoeira Paulista ETEC ou prefeitura 

17 EE Profª. Regina Pompeia Pinto, Cachoeira Paulista Escola municipal 

18 EE Prof. Sebastião Ramos Nogueira Campinas Centro Paula Souza ou prefeitura 

19 EE Prof.  Oscar Graciano Carapicuíba Diretoria de ensino 

20 EE Alberto Fierz Cosmópolis ETEC ou prefeitura 

21 EE Pequeno Cotolengo de Dom Orioni Cotia Prédio alugado seria devolvido 
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22 EE Bairro da Roca Grande Cunha ETEC ou prefeitura 

23 EE Bairro do Rio Abaixo Cunha ETEC ou prefeitura 

24 EE Jardim Primavera II Guarujá ETEC ou prefeitura 

25 EE Lamia Del Cistia Guarujá ETEC ou prefeitura 

26 EE Prof. Renê Rodrigues de Moraes Guarujá ETEC ou prefeitura 

27 EE Pastor Amaro José dos Santos Guarulhos ETEC ou prefeitura 

28 EE Cidade Seródio Guarulhos Escola municipal 

29 EE Prof. Joaquim Garcia Salvador Guarulhos Escola municipal 

30 EE Profª. Alayde Maria Vicente Guarulhos ETEC ou prefeitura 

31 EE Rotary Guarulhos Ceeja, Etec e D. de Ensino 

32 EE Pastor Rubens Lopes Guarulhos ETEC ou prefeitura 

33 EE Profª. Iracema de Oliveira Carlos Ibitinga ETEC ou prefeitura 

34 EE Bairro Jaire Iguape Escola municipal 

35 EE Bairro Pé da Serra Iguape Escola municipal 

36 EE Profª.  Dinora Rocha, Iguape Escola municipal 

37 EE Oswaldo Sammartino Jandira Escola municipal 

38 EE Profª. Antonieta Grassi Malatrasi Lençóis Paulista ETEC ou prefeitura 

39 EE Luigino Burigotto Limeira Escola municipal 

40 EE Profª. Mª Apª Soares de Lucca Limeira Escola municipal 

41 EE Dr. Arlindo Aquino de Oliveira Mogi das Cruzes Escola municipal 

42 EE Prof. Firmino Ladeira Mogi das Cruzes Escola municipal 

43 EE Profª. Iracema Brasil de Siqueira Mogi das Cruzes Escola municipal 

44 EE Profª. Sueli Oliveira Silva Martins Mogi das Cruzes Escola municipal 
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45 EE CelAntonio Paiva de Sampaio Osasco CeI 

46 EE Dep. Guilherme de Oliveira Gomes Osasco Ceeja 

47 EE Profª. Iolanda Vellutini Pindamonhangaba Escola municipal 

48 EE Profª. Yonne Cesar Guaycuru de Oliveira Pindamonhangaba Escola municipal 

48 EE Antonio de Mello Cotrim Piracicaba ETEC ou prefeitura 

50 EE Prof. Álvaro Trindade de Oliveira Ribeirão Pires ETEC ou prefeitura 

51 EE Fortunato Pandolfi Arnoni / Transferida 

para prédio da E.E. Leico Akaishi. 

Ribeirão Pires ETEC ou prefeitura 

52 EE Santinho Carnavale Ribeirão Pires Escola municipal 

53 EE Prof. Francisco de Paula Santos Roseira Escola Municipal 

54 EE Profª. Sônia Aparecida Bataglia Cardoso Santa Bárbara D'oeste ETEC ou prefeitura 

55 EE Prof.  Oswaldo Salles Santa C. do Rio Pardo Escola municipal 

56 EE Prof. José Augusto de Azevedo Antunes Santo André ETEC ou prefeitura 

57 EE Valdomiro Silveira Santo André ETEC ou prefeitura 

58 EE Braz Cubas Santos ETEC ou prefeitura 

59 EE Tito Lima São B. do Campo Escola municipal 

60 EE Barão Homem de Mello São Paulo ETEC ou prefeitura 

61 EE Miss Browne São Paulo Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos 

Professores 

62 EE Paulo Machado de Carvalho São Paulo ETEC ou prefeitura 

63 EE Profª. Adalgiza Segurado da Silveira São Paulo ETEC ou prefeitura 

64 EE Emiliano Augusto C. de Albuquerque e 

Melo 

São Paulo Diretoria de Ensino 

65 EE Prof. João Cruz Costa / Transferida para 

prédio da E.E. Profª. Maria Eugênia Martins. 

São Paulo ETEC ou prefeitura 

66 EE KeizoIshihara São Paulo Secretaria Municipal de 
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Educação 

67 EE Prof. Pedro Fonseca São Paulo ETEC ou prefeitura 

68 EE Profª. Eurydice Zerbini, São Paulo ETEC ou prefeitura 

69 EE Prof. Antonio de Oliveira Camargo São Paulo ETEC ou prefeitura 

70 EE Astrogildo Arruda Professor São Paulo Núcleo Pedagógico 

71 EE Cohab Inácio Monteiro III São Paulo ETEC ou prefeitura 

72 EE Guerra Junqueiro São Paulo ETEC ou prefeitura 

73 EE Presidente Salvador Allende Gossens São Paulo ETEC ou prefeitura 

74 EE Prof. Augusto Baillot São Paulo ETEC ou prefeitura 

75 EE Joaquin Suarez / Transferida para a E.E. 

Prof. Valdir Fernandes Pinto. 

São Paulo ETEC ou prefeitura 

76 EE Elisio Teixeira Leite III São Paulo ETEC ou prefeitura 

77 EE Prof. Geraldo Homero Franca Ottoni São Paulo ETEC ou prefeitura 

78 EE Prof. João Nogueira Lotufo São Paulo ETEC ou prefeitura 

79 EE Prof. Silvio Xavier Antunes São Paulo ETEC ou prefeitura 

80 EE Castro Alves São Paulo ETEC ou prefeitura 

81 EE Dr. Joao Ernesto Faggi São Paulo ETEC ou prefeitura 

82 EE Profª. Laís Amaral Vicente São Paulo ETEC ou prefeitura 

83 EE Mary Moraes São Paulo ETEC ou prefeitura 

84 EE Sinhá Pantoja São Paulo ETEC ou prefeitura 

85 EE Vicente Luis Grosso São Pedro Escola municipal 

86 EE Prof.  Bruno Pieroni Sertãozinho Centro Paula Souza 

87 EE Prof. Dorival Dias de Carvalho Sorocaba Ceeja 

88 EE Profª. Elza Salvestro Bonilha Sorocaba ETEC ou prefeitura 



103 

 

89 EE Prof. Flavio Gagliardi Sorocaba ETEC ou prefeitura 

90 EE Mario Guilherme Notari Sorocaba ETEC ou prefeitura 

91 EE Prof. Salvador Ortega Fernandes Sorocaba Escola municipal 

92 EE Dr. Lélio Toledo Piza e Almeida Tupã Escola municipal 

93 EE Prof. Américo Belluomini Valinhos ETEC ou prefeitura 

Fonte: Produção própria. Dados divulgados em 28 de outubro de 2015 no site da SEE/SP, 2019. 
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ANEXO A – PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS ESTUDANTES 
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ANEXO B – RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
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ANEXO C – PARECER DA SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

 
 


