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RESUMO

SOUZA, Roseli Trevisan Marques de. A reorganização e as ocupações das escolas da rede
pública estadual de ensino paulista, em 2015: um registro de memória. 2019. 600 f. Tese
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2019.

Procurando dados sobre a reorganização das escolas estaduais de educação básica e sobre as
ocupações, em 2015, em São Paulo, por entendê-las como fenômenos componentes de
problema educacional a ser investigado, esta pesquisa qualitativa, de cunho analítico indutivo,
que passa dos fatos às leis, mediante hipóteses, enfrentou o desafio de reunir documentos e
reportagens que dessem suporte a um registro de memória, trazendo à tona os elementos a serem
analisados acerca do evento sociopolítico, vinculado à educação paulista, suscitando inferências
e constatações, ao longo da tese, sobre as implicações do ato governamental à educação.
Destaca-se que foram utilizados, de forma contingencial, para melhor composição da análise,
trechos de quatro entrevistas semiestruturadas, feitas com atores que participaram das
ocupações no município de Santo André-SP. Nesta pesquisa, entende-se como relevante manter
viva a experiência das ocupações, considerando que tal resistência dos estudantes do segmento
em destaque representou uma intensa participação política pela melhoria da qualidade de
ensino. Inscreve-se, ainda, neste estudo, com pouco aprofundamento, a insensibilidade
governamental em face às demandas da educação básica pública e a decisão inédita dos
manifestantes que, amparados na comunicação dinâmica, horizontal, mantiveram o foco em um
mesmo objetivo, obtendo, finalmente, êxito no pleito, que era impedir a reorganização. Cabe
ainda destacar que a inusitada reação dos estudantes em ocupar as escolas mediante ao anúncio
governamental reinventou a tradição participativa dos movimentos sociais na sociedade
brasileira e as formas de pensar a atuação política dos estudantes secundaristas. A intervenção
sociopolítica desses jovens, desde 2015 a 2019, tem sido incisiva, lutam efetivamente contra o
desmonte educacional, principalmente do ensino médio e a favor do direito a uma educação
pública gratuita e de qualidade.

Palavras-chave: Reorganização em São Paulo. Ocupações. Resistência. Participação
sociopolítica. Movimentos estudantis. Educação básica.

ABSTRACT

SOUZA, Roseli Trevisan Marques de. The reorganization of de States Schools of basic
education and their ocupations in São Paulo in 2015. a memory registration. 2019. 600 f.
Tesis (Doctorado en Educación) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.

Searching for data on the reorganization of state schools of basic education and their
occupations, in 2015, in São Paulo, these can be understood as components in educational
issues to be further investigated. This qualitative inductive and analytical research pervades
facts and laws using hypothesis, it faced the challenge of gathering documents and reports
which support a memory recording, that highlights the circumstances and legal elements to be
analyzed, concerning the sociopolitical event, related to São Paulo education, consequently,
raising inferences and findings which will be recorded throughout the thesis. It is noteworthy
that excerpts from four semi-structured interviews, with persons was born in Santo André-São
Paulo, were used to compose the analysis. In this research, it has been considered important to
maintain the experience of occupations alive, considering that such resistance from the students
highlighted segments which represented an intense political participation for the improvement
of the teaching quality. This study also insists, not profoundly, on the insensitivity of the
government to the demands of public basic education and the unprecedented decision of the
protesters who, supported by dynamic, horizontal communication, kept their focus on the same
objective, finally were successful in the election, which prevented reorganization. It is worth
noting the unusual reaction of the students to occupy schools by the government announcement
and reinvented the participative tradition in social movements in the Brazilian society and the
ways of thinking about the political performance of high school students. The sociopolitical
intervention of these young people has been incisive, fighting effectively from 2015 to 2019
against the educational dismantling, especially from high school and in favor of the right to a
free and quality public education.

Keywords: Reorganization in São Paulo. Occupations Resistance. sociopolitical participation.
Student movements. Quality public basic education.

RESUMEN

SOUZA, Roseli Trevisan Marques de. La reorganización y las ocupaciones de las escuelas
de la red pública estatal en São Paulo, en 2015: un registro de memoria. 2019. 600 f. Tesis
(Doctorado en Educación) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2019.

Buscando datos sobre la reorganización de las escuelas estatales de educación básica y sobre
las ocupaciones, en 2015, en São Paulo, para entenderlos como fenómenos componentes del
problema educativo a investigar, a través de una pesquisa cualitativa, de naturaleza analítica
inductiva, que va de los hechos a las leyes, a través de hipótesis, enfrentó el desafío de reunir
documentos e informes que respaldan un registro de memoria, que traen a la luz elementos
circunstanciales y legales a analizar, sobre el evento sociopolítico, vinculado a la educación de
São Paulo, lo que plantea inferencias y hallazgos que se registrarán a lo largo de la tesis. Es
importante destacar que se utilizaron extractos de cuatro entrevistas semiestructuradas, con
personas nacidas en Santo André – São Paulo, para una mejor composición del análisis. En esta
investigación, se considera relevante mantener viva la experiencia de las ocupaciones, tomando
en cuenta que la resistencia de los estudiantes del segmento destacado representó una intensa
participación política para mejorar la calidad de la educación. Este estudio también insiste, con
poca profundidad, en la insensibilidad del gobierno a las demandas de la educación básica
pública y la decisión sin precedentes de los manifestantes que, apoyados por una comunicación
dinámica y horizontal, mantuvieron su enfoque en el mismo objetivo y finalmente lograron
tener éxito con la reclamación, que era para evitar la reorganización. También vale la pena
señalar que la reacción inusual de los estudiantes a ocupar escuelas a través del anuncio del
gobierno reinventó la tradición participativa de los movimientos sociales en la sociedad
brasileña y las formas de pensar sobre el desempeño sociopolítico de los estudiantes de
secundaria. La intervención política de estos jóvenes ha sido incisiva, luchando efectivamente
contra el desmantelamiento de la educación, especialmente en la escuela secundaria y a favor
del derecho a una educación pública gratuita y de calidad de 2015 a 2019.

Palabras claves: Reorganización en São Paulo, Ocupaciones, Resistencia, Participación
sociopolítica, Movimientos estudiantiles. Educación básica pública de calidad.
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INTRODUÇÃO

[...] E mediu mais mil, e era um rio, que eu não podia atravessar,
porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a
nado,
rio
pelo
qual
não
se
podia
passar.
[...] Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio.
(BÍBLIA, Ezequiel, 2013, p. 968)

As transformações sociais, políticas e econômicas que aconteceram ao longo do século XX,
no Brasil, alteraram as formas de pensar a educação. Sabe-se que, ao explorar esse tema na
sociedade brasileira, o estudioso se depara com um histórico de batalhas a favor da universalização
do ensino.
Com efeito, no que tange à ampliação do acesso à educação básica gratuita, é possível
observar uma trajetória evolutiva entre 1930 e 1990; o mesmo não ocorre quando é destacada a
qualidade do ensino. Outra categoria analítica em constante evidência, principalmente a partir de
1990, é a permanência do estudante na escola até a finalização do ensino médio. Nota-se que a
continuidade de estudos é um fator preocupante e de alta relevância para uma sociedade que busca
o caminho para o desenvolvimento.
Quando se trata de olhar mais especificamente para o que aconteceu na educação desde
1996 até a atualidade, percebe-se a complexidade que envolve a expressão “democratização de
ensino”, registrada na LDB 9.394/96. Essa ideia impõe, dentre outros fatores, investimentos na área
educacional. Por isso, o Banco Mundial, entre 1940 e 1990, realizou intervenções financeiras
diversas em países economicamente fragilizados.
No discurso, esse organismo atuava em prol da minimização da pobreza em países em
desenvolvimento e subdesenvolvidos. O Brasil estava no primeiro grupo e recebia, portanto,
financiamento para a área social; aí incluindo-se a educação. A princípio, privilegiou-se o
financiamento à educação primária (anos iniciais do ensino fundamental), alterando o foco após
a segunda metade do século XX. Tais investimentos, no entanto, segundo Arelaro (1988), não
eram feitos com vistas ao atendimento das reais necessidades educacionais dos estudantes que
adentraram os muros das escolas públicas de educação básica. Foram políticas públicas
descontextualizadas e que não favoreciam a melhoria de resultados no setor.
Em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Os recursos do Fundef
vinham das receitas dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e
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Municípios, com efeito equalizador, pois sua proposta era a redistribuição de recursos,
corrigindo assim as desigualdades estruturais no país. O Fundef vigorou até 2006, quando foi
substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), beneficiando, com recursos federais,
todas as etapas da educação básica, inclusive a educação de jovens e adultos (EJA), até 2020.
Seus outros objetivos são formar professores e valorizar a carreira docente.
Arelaro, Jacomini e Carneiro (2016, p. 1044) afirmam que, antagonicamente, desde
1994, praticamente 20% dos impostos recolhidos em todo o país foram “desviados” dos
investimentos nas áreas sociais para viabilizar o “superávit” no Brasil. A repercussão desse
desequilíbrio reflete na área educacional, comprometendo a qualidade do atendimento. Ela
declara que o discurso recorrente é que “[...] a educação conta com recursos suficientes; eles
são mal gastos” (ARELARO; JACOMINI; CARNEIRO, 2016, p. 1048). Esse argumento
reflete o ideário da política neoliberal instituída no Brasil a partir de meados da década de 1990,
que não possui como prioridade garantir aportes financeiros suficientes para uma educação de
qualidade a todos, apenas o acesso. Nesse cenário, situa-se a presente pesquisa.
O objeto investigado, A reorganização e as ocupações das escolas estaduais de São
Paulo, em 2015, tem como foco dois aspectos. O primeiro, a reorganização das unidades
escolares, isto é, a proposta de fechamento das escolas, aplicando assim uma política
gerencialista de cunho neoliberal. Em campo oposto estão as ocupações, que marcaram a
resistência discente ao decreto governamental.
O interesse pela temática nasceu da necessidade da pesquisadora em compreender as
ocupações das escolas da rede pública estadual paulista, as quais tinham por objetivo inibir a
reorganização das escolas de educação básica pública, proposta pela Secretaria da Educação
paulista. A ação de resistência era intensa e se apresentava, desde o início, como um momento
histórico inédito, nos últimos trinta anos, no que se refere à educação pública e no que se refere
à faixa etária dos manifestantes. O movimento foi protagonizado pelos estudantes do ensino
médio, digno de estudo por aqueles que pensam na melhoria da qualidade da educação e em
uma formação cidadã no país.
Entendemos que pensar o processo das ocupações, em 2015, significa estudar as
possibilidades de organização sociopolítica não violenta, que inibam autoritarismos
governamentais e que resgatem os direitos do cidadão. Significa alterar não somente a ideia de
mundo, mas as formas de intervir no mundo, criando trajetórias de vida com diferencial
humanizador.
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Esse tipo de manifestação liderada por discentes secundaristas já havia ocorrido na
América Latina e no Brasil. No Chile, por exemplo, em 2006, a “Revolta dos Pinguins”, e na
Argentina, em 2011, as escolas já haviam sido ocupadas pelos estudantes dessa faixa etária.
Inclusive, foram representantes da “Frente de Estudiantes Libertários” da Argentina e do Chile
que escreveram a cartilha Como ocupar um colégio?, veiculada pelo coletivo O Mal-Educado2.
Essa cartilha orientou a ação dos manifestantes que ocuparam as escolas do Estado de
São Paulo. Outra inspiração foi um movimento anterior a este: em 2012, no Mato Grosso do
Sul, os alunos ocuparam a Escola Estadual Prof. Luiz Carlos Sampaio, que seria entregue ao
município, e a ação também foi revertida.
Um novo aspecto que nos trouxe interesse foi o de dar continuidade ao pensamento
desenvolvido na pesquisa para a dissertação de mestrado, finalizada no primeiro semestre de
2015. Naquele momento, foi possível observar o quanto experiências educativas de formação
cultural, que valorizam a interação social, alteravam a dinâmica escolar, estimulando a
permanência dos alunos na escola e promovendo a aprendizagem significativa. Lá havia uma
tomada de decisão conjunta, pouca evasão e retenção dos discentes. Essa dinâmica configuravase no êxito da aprendizagem e da formação humana cidadã. E justamente esse movimento
interativo/dialógico esteve presente nas escolas ocupadas. Houve relatos de que o diálogo entre
os estudantes era constante, tanto de forma virtual quanto por meio de assembleias. Além disso,
relataram que essa prática estava descrita no manual de ocupação.
O coletivo O Mal-Educado, ao veicular informações das ocupações no Chile, divulgava,
implicitamente, orientações sobre as estratégias de comunicação utilizadas nas mobilizações
estudantis. Segundo os relatos, “[...] nos pátios, os alunos faziam assembleias regulares para
discutir os rumos da luta. As assembleias eram coordenadas [...], permitindo que fossem feitas
manifestações simultâneas e grandes atos unificados” (O MAL-EDUCADO, 2016).3
Ouvindo tais relatos e lendo o texto, constatamos que se tratava de um governo
compartilhado e que tinha um objetivo comum, facilitando o diálogo e a obtenção do propósito.
Ralph Ings Bannell (2006, p. 86), ao estabelecer um quadro comparativo entre o pensamento
de Habermas e os processos interativos na educação, ressaltou que o ato da comunicação, para

2

3

Documento publicado pela Frente de Estudiantes Libertários, em 2012, traduzido e adaptado pelo coletivo O
Mal Educado. Disponível em: https://gremiolivre.wordpress.com/. Acesso em: 19 nov. 2016. Nesse endereço
há um relato sobre a formação de grêmios nas escolas estaduais e, seguindo a página, visualiza-se a versão
online da cartilha escrita por estudantes do Chile e da Argentina, explicando como ocupar uma escola. A
experiência desses estudantes é um exemplo para a luta em São Paulo. Descrevem: “Se quiser imprimir o
material para distribuir em sua escola, acesse aqui a versão para impressão: Como ocupar um colégio? (Versão
para impressão)”.
Veiculada a notícia em 13 de abril de 2016.
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o filósofo e sociólogo, é movido pelo discurso regulado por normas que propiciam a valorização
das relações interpessoais orientadas para o entendimento e para o estabelecimento de acordos,
corrigindo ações coletivamente e redimensionando o mundo social.
Os envolvidos no processo discursivo planejam e executam ações conjuntas para a
conquista do objetivo. Nos momentos de diálogo, consideram, prioritariamente, o motivo do
encontro; esse foi o caminho que trilharam. No documento veiculado, havia um exemplo de
plano de ação para os estudantes secundaristas e eles seguiram alguns passos. Campos,
Medeiros e Ribeiro (2016, p. 49), no título Escolas de luta, dizem que os estudantes elaboraram
uma estratégia para “[...] vencer a luta por uma educação pública de qualidade e gratuita” e
seguiram em direção ao alvo.
Foi observada, nesse movimento, a existência de uma ação comunicativa e reflexiva
antes mesmo de as ocupações se efetivarem. Numa entrevista (21 de novembro de 2015), os
autores de Escolas de luta relatam que uma estudante da E.E. Diadema, ao responder sobre a
questão “Como surgiu a ideia de ocupação?”, disse: “Foi num grupo de WhatsApp” e também
pela “veiculação de um manual de ocupações” (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.
49). Ou seja, eles conversaram sobre a possibilidade de ocupar, pensaram sobre qual era o
objetivo do movimento, refletiram a partir do diálogo inicial e da leitura do texto divulgado e
tomaram uma decisão. Dentro das escolas não desconsideraram os contatos, e a decisão sobre
os rumos era diariamente revista.
Eles compreenderam que poderia haver uma convivência direcionada a consensos,
independentemente da subjetividade que se revela em contextos interativos. Concluíram, enfim,
que existiam possibilidades e condições concretas de ação coletiva acordada. Esse caminho
interativo era muito similar ao que teve lugar na Escola Estadual Dona Amélia de Araújo
(EEDAA), pesquisada entre os anos de 2013 e 2015.
Tratamos acerca da similaridade entre o objeto de estudo anterior e o atual, mas cabe
destacar a diferença. Naquele, havia uma escola em que todos os atores escolares e locais
dialogavam para um bem comum; neste, não. Os dirigentes, representantes da SEE-SP, tinham um
problema administrativo e apresentaram uma solução com a qual os estudantes discordaram, mas a
respeito da qual não podiam efetivamente se manifestar; esse modelo de política os inquietou.
Diante disso, coube a essa pesquisa compreender o que significa para os estudantes o antagonismo
entre as necessidades dos cidadãos e a efetiva ação dos seus representantes eleitos.
Nota-se que, para eles, a discordância popular expressamente manifesta a respeito das
decisões tomadas pelos governos, empossados por meio de sufrágio, seria bastante relevante para
que houvesse revisão do proposto ou até mesmo a adoção de nova política governamental. Mas
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essa sua expectativa foi frustrada, ou seja, eles tentaram ser ouvidos, mas não foram. A partir dessas
tentativas surgem as ações de ocupar e de resistir.
Percebe-se que, por não serem escutados, segundo relataram em entrevista os estudantes
envolvidos, houve reação à proposta governamental, já que a reorganização os afrontava em três
aspectos: primeiro, seriam exilados do espaço de encontro e das pessoas de sua convivência
(professores, funcionários, direção, coordenação e colegas); segundo, seriam separados de seus
próprios irmãos, sendo que, nesse caso, iam e voltavam juntos da escola. Essa impossibilidade seria
um grande transtorno familiar, tanto no aspecto da segurança quanto no aspecto financeiro,
dependendo do local para onde fossem alocados; terceiro, a escola em que estudavam até o nono
ano não teria mais período noturno com ensino médio; para alguns casos, essa era a única escola da
região próxima de suas casas a oferecer ensino médio noturno ao aluno trabalhador. Acrescentaram
que, na escolha entre estudos e trabalho, ficariam com o trabalho em razão da necessidade de
subsistência humana. Para finalizar, não tinham a quem e nem como manifestar essas
contrariedades. São, enfim, para eles, fatos que deveriam ser considerados pelos que aplicam
políticas educacionais e, já que não os consideraram, precisariam ser abertos canais de diálogo.
Tais constatações nos levaram aos seguintes questionamentos:
a) Como as políticas governamentais4 na área educacional podem promover evasão
escolar e consequente exclusão social?
b) Como seria possível reescrever uma política educacional de acordo com os
interesses da população que utiliza a escola pública básica?
Neste estudo, partimos do pressuposto de que a educação é um direito inalienável e que
é dever do Estado a garantia do acesso, da permanência e da qualidade de ensino. Sendo assim,
a decisão de reorganizar as escolas se constituía em elemento antagônico ao dever, pois na
forma apresentada justificava o fechamento das escolas pelo esvaziamento escolar por motivos
refutáveis. Essa medida, na verdade, tinha como referência o gerenciamento aplicado em 1995.
Atualmente, no processo de execução, seria remanejado um número significativo de discentes
4

No artigo de Sposito e Carrano (2003, p. 17), intitulado Juventude e políticas públicas no Brasil, há diferença
entre políticas públicas e políticas governamentais: “Em sua acepção mais genérica, a ideia de políticas públicas
está associada a um conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e humanos), envolve uma
dimensão temporal (duração) e alguma capacidade de impacto. Ela não se reduz à implantação de serviços,
pois engloba projetos de natureza ético-política e compreende níveis diversos de relações entre o Estado e a
sociedade civil na sua constituição. Situa-se também no campo de conflitos entre atores que disputam
orientações na esfera pública e os recursos destinados à sua implantação. É preciso não confundir políticas
públicas com políticas governamentais. Órgãos legislativos e judiciários também são responsáveis por desenhar
políticas públicas. De toda a forma, um traço definidor característico é a presença do aparelho público-estatal
na definição de políticas, no acompanhamento e na avaliação, assegurando seu caráter público, mesmo que em
sua realização ocorram algumas parcerias. Neste artigo serão privilegiadas as políticas governamentais em
âmbito federal e municipal.”
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e docentes e disponibilizados 94 prédios escolares para uso superficialmente definido, fatos que
resultaram no movimento estudantil da educação básica. Além disso, compreendemos que a
legislação informa sobre a gestão democrática da escola pública, e isso significa diálogo aberto
sobre temas relevantes a todos.
Dessa forma, tentando compreender o que acontecia, primeiramente, buscamos
elementos que demonstrassem o porquê da necessidade do fechamento das escolas. Nesse
caminho, deparamo-nos com um número alarmante de salas de aula esvaziadas na rede pública
estadual de São Paulo, principalmente no ensino médio. E qual seria o motivo? A Secretaria da
Educação de São Paulo justificava utilizando o argumento da redução demográfica. Diante de
tal, pesquisamos sobre a ociosidade das escolas de educação básica, identificando que esse
problema não era recente.
Em 2012, o jornal O Estado de S. Paulo trouxe a reportagem sobre reprovação e
abandono escolar no Brasil. No que se refere ao ensino médio, além do alto índice de
reprovação, crescia também a porcentagem de alunos que abandonaram os estudos. A notícia
também afirmava que, no “Rio Grande do Norte, o índice dos que saíram da escola chegou a
29%” (BALMANT, 2012).
Em continuidade à pesquisa, encontramos números mais atuais, na Secretaria Escolar
Digital (SED), que auxiliaram na contabilização da evasão escolar. Identificamos também
números já contabilizados no Censo Escolar – INEP/MEC, IBGE, IDESP, IDEB e QEdu.
No que diz respeito à cidade de Santo André 5, foi por esse munícipio que a pesquisa
teve início. Ali pudemos mergulhar pela primeira vez na realidade investigada. Isso ocorreu
mediante documentos disponibilizados por uma vereadora, com nome fictício, pois ela não
autorizou por escrito que fosse divulgado o seu nome na pesquisa. Por intermédio dela
agendamos entrevistas com dois estudantes que participaram das ocupações na Escola Estadual
Oscavo de Paula, em Santo André, nomes também serão fictícios, pois são menores de idade.
Por meio deles, pudemos conhecer alguns fatos que compõem o nosso objeto de estudo.
Nesses registros, observamos que a comunicação dos estudantes e representantes do
município, em destaque com os líderes da reorganização, não foi tão simples. Na sequência,
obtivemos, via web, um documento intitulado PPA Participativo: diagnóstico de Santo André

5

Santo André foi o município escolhido para esta pesquisa, pois, na busca por elementos que pudessem auxiliar
no estudo e reflexão, deparamo-nos com estudantes e membros da sociedade política desta cidade, os quais
atuaram para compreender a reorganização e reverter a determinação estatal, auxiliando na segurança dos
estudantes nas ocupações. Outro motivo da escolha desse município está no fato de que Estados e Municípios
têm responsabilidades a cumprir, segundo a Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/96, e na primeira
reorganização, em 1995, houve fechamento de 864 escolas estaduais e aumento da demanda municipal.
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– Plano Plurianual 2014-2017, elaborado em 2013. Nele, entre as páginas 54 e 68, no item 3.6,
que se refere à educação, há um diagnóstico sobre evasão/abandono e retenção escolar, pautado
em 2012 (SANTO ANDRÉ, 2013b).
O documento, no ano de referência, mostrava que as 3ª séries do ensino médio, em Santo
André, tiveram 7% de abandono/evasão e 16,7% de retenção, geralmente por excesso de faltas
e baixo rendimento escolar associados; somados, são 23,7% de abandono. No que essa
informação se relaciona com o objeto? O Estado, em uma de suas justificativas para o
fechamento das escolas, destacou o esvaziamento das salas de aula, assunto que trataremos
adiante e de forma aprofundada em um dos capítulos.
Para obter dados atuais sobre o município estudado, acessamos o site do Ideb/MEC,
sendo que o mesmo descritor nos trouxe o seguinte endereço: www.qedu.org.br/cidade/2906santo-andre/ideb. Observamos que a sigla QEdu está vinculada à Fundação Lemann e Meritt.
Mediante a identificação, outro questionamento veio à tona: O que tem sido feito para reverter
essa realidade?
A Secretaria da Educação de São Paulo, por exemplo, através da Resolução SE 42, de
18 de agosto de 2015, institui o Projeto “Quem Falta Faz Falta”, no âmbito do Programa
Educação – Compromisso de São Paulo. Nas considerações iniciais da referida resolução está
descrito o “[...] compromisso da Secretaria da Educação de assegurar a todas as crianças e
adolescentes acesso à educação, bem como condições de permanência e assiduidade” (SÃO
PAULO, 2015c)
As considerações abordam temas relativos ao dever do Estado, traduzido no texto legal
como compromisso com a educação, ao direito da população por uma escola de qualidade e ao
acesso à escola, assegurando a todas as crianças e adolescentes a permanência e a assiduidade.
Na sequência, ressalta a responsabilidade dos atores escolares em garantir a
permanência do estudante na escola. Primeiro, aborda-se o docente motivador. Segundo, abarca
formas de busca ao aluno faltoso, possibilitando que a frequência seja restabelecida. Esta ação,
por sua vez, é de competência da gestão escolar. Após, trata das atividades de compensação de
ausências, as quais englobam um trabalho conjunto dos educadores da escola. Na continuidade
da leitura do texto, nos incisos I e II do artigo 2º da referida resolução, acrescenta-se a figura
do supervisor de ensino à equipe, no sentido de identificar os ausentes e os motivos do
absenteísmo discente, além de acompanhar as ações da escola com o objetivo de garantir o
retorno desse aluno aos estudos e a permanência na escola. (SÃO PAULO, 2015c).
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Nessa condução, constatamos, também, por meio do artigo intitulado Demanda Social,
Planejamento e Direito à Educação Básica: uma análise da Rede Estadual de Ensino Paulista
na transição 2015-2016, de Fernando Luiz Cássio, Leonardo Crochik, Maria Clara de Pierro e
Sérgio Stoco (2016, p. 1102), que “[...] entre 2015 e 2016 não houve redução da demanda
escolar, mas um crescimento de 0,7 [...]”.
Para reafirmar o descrito, os autores apresentam uma tabela, na mesma página, que traz
“[...] o número de matrículas e de classes do ensino presencial – Rede estadual paulista, 20152016” (CÁSSIO et al., 2016, p. 1102). Observa-se que, no ensino médio, em 2015, foram
matriculados 1.468.598 alunos e que, em 2016, foram 1.506.492. A variação foi de 38.344.
Supreendentemente, o número de salas diminuiu nos anos de referência, de 45.147 para 44.697,
ou seja, 450 salas a menos para um número maior de alunos6.
Observados os registros da tela da SEE-SP, são constatadas salas de aula com matrículas
de até 50 alunos no início do ano, mas durante a pesquisa notou-se que as salas de aula têm sido
compostas por até 50 alunos. Essa ação parece configurar um gerenciamento inadequado da
demanda escolar, o qual, segundo registros da pesquisa, empurra para fora os discentes e
desmotiva os docentes logo no início do ano letivo.
Examinando outros documentos, como os mapões7 da SED, essa afirmativa continua
parecendo válida. Neles pode-se identificar que havia salas de aula com até 50 alunos,
inicialmente, matriculados. Trata-se de fato de um número excessivo de estudantes para um
espaço de sala de aula que, pela metragem, somente comporta 40 alunos. A Resolução SE 2, de
8 de janeiro de 2016 (SÃO PAULO, 2016), estabelece um número mínimo para matrículas por
sala, e esse número está longe do ideal; porém as salas, principalmente as do ensino médio,
estão muito além disso.
Nota-se que, em 2016, à exceção do ensino médio, nas demais etapas e na modalidade
EJA, a média de alunos por classe é numericamente igual aos referenciais estabelecidos pela
Resolução SE 2/2016 (CASSIO et al., 2016, p. 1101).
Segundo as informações no sistema estudado, a evasão escolar pode ser evidenciada já
no primeiro bimestre escolar. Há um mecanismo, no Sistema da SEE-SP, que possibilita
registrar o não comparecimento (NCOM) dos alunos após 15 dias da efetivação da matrícula.
Esse recurso abre espaço para novas matrículas e mais evasão. Nessa dinâmica, o ano letivo

6
7

Anexos D do volume 2 da pesquisa
Mapão é um termo dado a um documento que registra nome dos alunos, desempenho escolar e ausências ao
longo de cada bimestre letivo. Cf. https://sed.educacao.sp.gov.br/Mapao/Index. Anexos D11 do volume 2 da
pesquisa.
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avança com soluções paliativas e não efetivas, se pensadas as finalidades e os princípios da
educação escolar, descritos na LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996).
Ademais, a educação se sustenta como ciência por meio da psicologia e da biologia.
Seus principais teóricos, a exemplo de Piaget, Vygotsky e Wallon, ainda que tenham
perspectivas diferentes sobre o desenvolvimento da aprendizagem, concordam sobre o
acompanhamento próximo do professor ao aluno, como uma das ações de êxito na
aprendizagem. Com um número excessivo de alunos, tal condução pedagógica fica inviável e
há desestímulo tanto por parte do docente como do discente, sendo um dos motivos para a
evasão escolar.
Observou-se também poucas salas de aula no período noturno, isto é, há poucas escolas
atendendo a essa demanda social específica, ou seja, ao aluno trabalhador se não há vaga em
escola de ensino noturno próxima à sua residência. Dessa forma, compreende-se que a lógica
internalizada da política econômica neoliberal tem desconstruído o conceito de educação
escolarizada em vários aspectos.
Para Sônia Draibe (1993), o conceito de neoliberalismo pode ser associado a uma
ideologia de dominação com proposições práticas de (des)responsabilização com a sociedade.
É certo que as proposições “[...] modificam-se com o passar do tempo, principalmente no que
diz respeito à responsabilidade pública e estatal em questões como educação [...]”, mas um de
seus alicerces não se altera, que é o conceito de “gastos mínimos” (DRAIBE, 1993, p. 88),
precarizando não somente o espaço escolar como também as relações entre os atores que se
utilizam desse espaço, tornando-o pouco significativo para a realidade social. Como poderiam
ser classificadas essas políticas públicas educacionais?
Em alguns contextos, lidar com a evasão crescente por meio do fechamento de escolas
seria equiparado, como ressaltou Jean Baudrillard (1985, p. 61), a “[...] expulsar o resíduo social
para o lugar de morte”. À luz desse pensamento, a reorganização atuaria coroando a evasão
escolar, a precarização da educação no Estado e o aprofundamento da decadência social, pelo
aumento da exclusão social efetivada, pelo (des)compromisso com o cotidiano escolar e com a
permanência do aluno na escola. Ou seja, as salas de aula e as escolas não estavam sendo
fechadas pelo mesmo motivo, por redução demográfica. Essa ideia será alvo de melhor reflexão
ao longo da pesquisa.
Retomando Baudrillard (1985, p. 62), “[...] se o social só é resto, não é mais lugar de
um processo ou de uma história positiva, só é lugar da acumulação e da gestão usurária da
morte”. Diante dessa constatação, entende-se que o Estado oferece como direito um serviço
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público precarizado, promovendo a exclusão social de parte significativa da sociedade; afinal,
segundo Tedesco (2012), esse fato já é real na América Latina.
Entrando em outra questão do estudo, buscou-se refletir sobre as ocupações e
compreender o aspecto reativo e a condução do movimento pelos secundaristas até a revogação
do Decreto nº 61.672 pelo Decreto nº 61.692, de 4 de dezembro de 20158.
Com isso, o desenvolvimento desta pesquisa tem sido um processo reflexivo e
inquietante. O foco, por muitos momentos, pareceu difuso, obrigando-nos a mergulhar e a nos
distanciar do objeto para não sentir o peso excessivo dos problemas evidenciados e da realidade
constatada.
As interfaces do objeto impulsionam o nosso olhar para o Estado e suas formas de pensar a
educação, que atuam como mecanismos/instrumentos que provocam evasão/retenção/ transferência
e, portanto, exclusão social. Sob uma outra perspectiva, repousamos o olhar sobre as ocupações e a
luta dos estudantes com fôlego para resistir e inibir excessos governamentais, contrários aos
interesses e necessidades dos que usufruem da escola pública. Percebemos que os que lutam são
aqueles que permaneceram, que não evadiram e que não delegaram a outros o direito sobre si
mesmos, permanecendo em suas escolas, independentemente da realidade observada.
As diversas constatações apresentadas anteriormente nos levaram à revisão de literatura
sobre o objeto de estudo. Inicialmente, vimos que no banco de teses e dissertações do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há o registro
da dissertação de Mestrado de Silvia Cristina Zanella (2000), intitulada A reorganização das
escolas e suas implicações nas famílias: município de Mauá, de 1995 a 2000, nos depoimentos
de pais, alunos e entidades.
Foi identificada também a dissertação de mestrado de Vanderlei Elias Nery (2000), Os
efeitos da reorganização do ensino fundamental em São Paulo no trabalho docente e nas
estratégias familiares (1995-1998), também do Programa de Pós-Graduação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
As duas pesquisas mostram a percepção dos familiares e professores sobre as
consequências da reorganização em duas cidades da Grande São Paulo (Franco da Rocha e
Mauá) e também revelam a ausência de consulta e participação da população no processo de
implantação da medida, com destaque para o fato de que os pais afirmam que tomaram
conhecimento da reorganização pela imprensa, por colegas de bairro ou na escola para onde
seus filhos seriam transferidos (NERY, 2000; ZANELLA, 2000).

8

Anexos B do volume 2 da Pesquisa – B1 e B13.
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Em ambas, os pais avaliaram negativamente a locomoção de estudantes para escolas
mais distantes, pois, além dos gastos com transporte, alguns irmãos que estudavam em uma
mesma escola foram separados, alterando as rotinas familiares. Entre os docentes, percebe-se
que houve resistências, devido à carga horária que possivelmente reduziria, implicando em
prejuízos financeiros.
Além dos estudos acima e do capítulo escrito por Rose Neubauer (2015b, p. 243-266),
há alguns slides9 explicativos da mesma autora10. O primeiro slide traz o título Reorganização
das escolas estaduais paulistas: um novo modelo pedagógico e a municipalização. Esse estudo
foi apresentado por Neubauer, no Seminário Educação Básica no Estado de São Paulo:
avanços e desafios, em 2014. Ao analisar o capítulo, foi observado que ele tratava
superficialmente sobre o tema reorganização e enfatizava, na verdade, os avanços do período
em que assumiu a liderança da SEE-SP. Quanto à reorganização, ela relata que, em 1996, “[...]
a rede estadual paulista mantinha mais de seis mil escolas urbanas e 230 mil profissionais.
Atendia cerca de 80% dos alunos do ensino médio público [...] era responsável por mais de três
mil escolas rurais” (NEUBAUER, 2015b, p. 257).
Ali, uma das idealizadoras da primeira reorganização, em 1995, destaca que o
gigantismo da rede gerava muitos gastos e não permitia a melhoria da qualidade e a melhor
remuneração dos professores. Afirma, também, que a municipalização era necessária, já que
“[...] o processo de municipalização da rede pública, iniciado pela SEE, em 1995, estava
amparado na emenda constitucional 14/96 e pela lei nº 9424/96 11” (NEUBAUER, 2015b, p.
257).
Retornando a 2015, fez parte da revisão o artigo A dimensão espacial da escola pública:
leituras sobre a reorganização da rede estadual de São Paulo, de Girotto (2016), publicado na
Revista Educação & Sociedade. Na sequência, foi examinado o artigo Duas Reorganizações
(1995-2015): do esvaziamento da rede pública estadual paulista à ocupação das escolas
(GOULART; PINTO; CAMARGO, 2017).
Ao analisar a fala de Rose Neubauer e a dos autores que escrevem na obra, identificou-

9

Slides apresentados em 2014 no Seminário Educação básica no Estado de São Paulo: avanços e desafios.
Realizado nos dias 26 e 27 de maio, o seminário reuniu especialistas das áreas de políticas públicas e de
indicadores educacionais para analisar os resultados mais relevantes das transformações observadas na
educação básica no Estado de São Paulo e no Brasil nas últimas décadas. As palestras privilegiam os avanços
obtidos, as principais reformas institucionais e os desafios que ainda se apresentam. Ver mais em:
http://www.seade.gov.br/seminario-educacao-basica-no-estado-de-sao-paulo-avancos-e-desafios/. Acesso em:
20 nov. 2017.
10
Anexos B do volume 2 da pesquisa – B3.
11
Há muitos artigos dessa lei revogados pela Lei nº 11.494, de 2007, com alterações dadas pela Lei nº 12.695,
de 2012.
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se haver dois olhares: um que defende a reorganização e outro mais crítico a essa política
pública educacional. No entanto, os dois olhares deixam evidente a ideia de gerenciamento da
coisa pública. Dois trechos comprovam que a redução de gastos é o foco. O primeiro já foi
descrito acima, que destaca a necessidade extrema de administrar o gigantismo da rede pública
de educação do Estado de São Paulo com redução de gastos e outro, escrito por Luíza Marcílio,
quando relaciona o governar com a “[...] racionalização organizacional, com enxugamento da
máquina; informatização dos dados gerenciais e reorganização da rede física, com a
implementação de um novo modelo pedagógico [...]”. (MARCÍLIO, 200512 apud
NEUBAUER, 2015b, p. 243).
Diante desse referencial, coube-nos comparar as duas formas de reorganização de 1995
e de 2015, investigar os motivos apresentados pela SEE-AP e evidenciar o calendário para
efetivação da proposta, além de analisar o porquê da reorganização inconclusa em 2015. Nesse
último aspecto, refletimos sobre as ocupações.
Na continuidade, foram analisados escritos a partir do trinômio educação, juventude e
resistência. Nessa busca, entramos em contato com a obra Culturas juvenis: múltiplos olhares
(CATANI; GILIOLI, 2004). Os autores apresentam “as juventudes” da atualidade e
demonstram a complexidade existente na busca por autonomia. Ressaltam que o acesso à
educação e ao trabalho se constitui de grandes desafios a serem superados. Esses temas foram
recorrentes durante as entrevistas com os estudantes das ocupações. Avançando na revisão,
foram encontrados artigos publicados em 2016, no volume 37, número 137, da Revista
Educação & Sociedade13. Todos os textos da publicação contribuíram para a sustentação inicial
do estudo, mas foi necessário utilizar outro descritor, tendo em vista a especificidade da
pesquisa no que concerne à reorganização, qual seja, políticas de governo que promovem
evasão escolar na educação básica.
Quanto à categoria exclusão social, foi estudada a tese de doutorado de Avelino da Rosa
Oliveira, Educação e exclusão: uma abordagem ancorada no pensamento de Karl Marx, de
2002, sob orientação do professor Dr. Alceu R. Ferraro, do Programa de Pós-Graduação da

12

13

MARCILIO, M. L. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado:
Instituto Fernand Braudel, 2005.
São eles: Políticas educacionais e a resistência estudantil (MORAES; XIMENES); Demanda Social,
planejamento e direito à educação básica: uma análise da rede estadual de ensino paulista na transição 20152016 (CÁSSIO; CROCHIK; DI PIERRO; STOCO); Limitações da participação e gestão “democrática” na
rede estadual paulista (ARELALO; JACOMINI; CARNEIRO); “Ocupar e resistir”: a insurreição dos
estudantes paulistas (CORTI; CORROCHANO; SILVA); Escola de luta, educação política (CATINI;
MELLO); Políticas de Juventudes: história de vida, educação e resistência (OLIVEIRA; MARQUES);
Escolarização de jovens e igualdade no exercício do direito à educação no Brasil: embates do início do século
XXI (POCHMANN; FERREIRA).
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em 2004, foi publicado o livro
Marx e a exclusão, do mesmo autor. Nele, há o relato de que a exclusão social é uma categoria
com vínculo efetivo na lógica do capital, que se consolida (OLIVEIRA, 2004, p. 147-150) pela
dominação cultural, exploração social e subordinação política.
Para Oliveira (2004, p. 155-156), a exclusão pode ser pensada como um conceito
operativo que desencadeia um quadro social patológico alheio às políticas públicas
compensatórias. Ou seja, essas políticas não têm como alvo o combate à exclusão social, mas
a ação de minimizar os efeitos do processo excludente; afinal, quem propõe a cura é o mesmo
que provocou o quadro patológico. Diante disso, ele destaca que a síndrome da exclusão precisa
ser atacada pelo todo afetado, com seus próprios anticorpos, no caso, os próprios excluídos.
Todavia, de quais instrumentos dispõem para reagir?
Na busca pela compreensão da existência de política pública excludente, foi encontrada
na biblioteca da Feusp parte da monografia de Rose Neubauer (2017), Principais legislações
educacionais dos últimos 50 anos: considerações sobre inserção, avaliação e ensino médio, na
obra 20 anos da LDB: avanços e perspectivas para a próxima década, as quais denotam o
modelo neoliberal de gestão pública, que tem a evasão escolar como motivo para fechamento
de salas de aula e, portanto, redução do atendimento da demanda.
Em seguida, tivemos acesso à tese de doutorado do Programa de Pós-graduação do
Instituto de Psicologia da USP, intitulada Desgaste mental do professor da rede pública de
ensino: trabalho sem sentido sob a política de regularização de fluxo escolar, de autoria de
Renata Paparelli (2009). Apesar de o título parecer em desacordo com a proposta desse estudo,
o conteúdo, na verdade, pode explicar a qual tipo de política educacional pública o presente
trabalho se refere. São políticas que desconstroem a dinâmica educativa no cenário escolar,
afetando a todos os envolvidos nesse âmbito.
A pesquisa constatou que, em uma escola norteada pela seriação, os ciclos de
aprendizagem pioram as condições de trabalho no magistério na medida em que o impedimento
à ação de reprovar os alunos implica em perda do controle docente, em aumento da indisciplina
e desinteresse do alunado por um processo de ensino cujo objetivo se tornou basicamente
credencialista. Sob essas condições, eram poucos os alunos que, até os anos de 1980, tinham o
acesso à educação escolar, pois a democratização do ensino ainda estava avançando. Em 2015,
o acesso já foi ampliado, mas os alunos permanecem no sistema de ensino sem aprender,
vivendo a exclusão dentro da escola. Como reverter esse quadro? Trata-se de baixa qualidade
de ensino. A universalização transformou a escola em um espaço de aprendizagem para todos.
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Os professores, diante disso, precisam planejar para um alunado heterogêneo. Esse fator se
torna um grande complicador quando pensadas salas numerosas e sem apoio de professores
auxiliares. As inúmeras tentativas docentes de reverter esse problema acabam, frequentemente,
transformando-se em estratégias para minimizar o desgaste no trabalho, sendo concretizadas
ações que representam uma espécie de renúncia ao papel de educador.
É necessário esclarecer que a explanação não visa fortalecer a ideia de reprovar alunos,
mas de ter perspectivas de um trabalho individualizado na educação capaz de promover a
aprendizagem e de formar estudantes competentes na execução de seu “projeto de vida”
(ARANTES; PINHEIRO, 2017). Políticas includentes olham para a escola sob a ótica da
instrumentalização dos espaços e, para isso, disponibilizam recursos humanos, físicos e
financeiros, potencializando o avanço da aprendizagem. Haveria ociosidade se os prédios
escolares fossem equipados para atender adequadamente ao público que recebe? Responder a
essa questão será uma das etapas deste estudo, que também se vincula à questão de políticas
governamentais de exclusão.
Também tivemos contato com a dissertação de mestrado de Ana Cintia Amorim de
Albuquerque (2000), A política educacional no Estado de São Paulo: a implantação de
medidas para contenção de evasão e repetência no ensino fundamental (1963-1992), do
Programa de Pós-graduação da Feusp. Ela resgata o modo pelo qual o sistema de ensino paulista
ampliou a oferta de vaga ao longo dos anos de 1970, em que pese, por outra via, ter inibido
mecanismos que favoreceriam a real qualidade da educação.
Olhando para as ocupações e a organização do movimento, a tese de doutorado
intitulada Diálogo social: a comunicação na construção dos relacionamentos das organizações
com as comunidades vizinhas – o caso Ampla, de Eduardo Guerra Murad Ferreira (2011, p. 14),
do Programa de Pós-Graduação da ECA, descreve sobre “[...] a comunicação como um sistema
de relacionamento, mais especificamente entre organizações, movimentos sociais,
comunidades, lideranças comunitárias e demais atores sociais estratégicos dos três setores
[…]”. O autor trata da relação das empresas com os atores sociais do entorno, refletindo a partir
do agir comunicativo (HABERMAS, 2002). Ressalta que o diálogo pode ser uma forma eficaz
de promover o entendimento da realidade global e a ação conjunta em favor do todo. Aborda,
também, o diálogo social como um processo de compartilhamento de informações, valores e
interesses na construção de relacionamentos.
Na tese, há pontos importantes sobre o alcance da comunicação virtual, fator observado
durante as ocupações. Habermas destaca o “mundo da vida” como um passo além do mundo
interior. No primeiro, há tempos e espaços de interação, nos quais os sujeitos se transformam
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pela linguagem e pela ação (HABERMAS, 2002, p. 38). Ele declara que as pessoas se
organizam pela linguagem, pois o horizonte de seu mundo da vida, ao ser compartilhado,
possibilita a relação com algo no mundo objetivo, desde que queiram “[...] se entender entre si
sobre algo na comunicação, ou conseguirem algo nas relações práticas” (HABERMAS, 2002,
p. 39).
Analogamente, diante do pensamento exposto, no que se refere às ocupações,
poderíamos inferir que os estudantes, depois da proposta de reorganização, foram inseridos no
mundo da vida. Ante o problema objetivo, que era o fechamento de algumas escolas estaduais,
mobilizaram-se. Por meio do diálogo e da comunicação, posicionaram-se politicamente.
Visando à ampliação da ideia a respeito do que representam as relações comunicativas
em movimentos sociais e quais efeitos elas têm trazido aos grupos que delas se utilizam, a busca
por literatura, a partir do binômio Habermas e movimentos sociais, continuou.
O descritor utilizado trouxe, como resultados, artigos sobre democracia deliberativa e
sobre as redes sociais, representando a “esfera pública”, a qual, para Burke (2012, p. 126), tratase de um termo cunhado por Habermas para substituir “opinião pública”, guardando ainda uma
conotação de atitude e ação de debate sobre um tema relevante às pessoas dos diversos
segmentos sociais e/ou para representantes da sociedade civil.
Peter Burke (2012), na obra História e teoria social, relata que, no século XVIII,
associações voluntárias exerciam pressão política em Londres, de forma consciente e não
violenta. Esses grupos se reuniam para tratar interesses comuns, elegiam dirigentes, faziam
rodízio da palavra, e a redação das atas era moldada com base nos rituais e regras do Parlamento.
David Shields analisa formas de sociabilidade e lugares de conversação, como tavernas, café e
clubes de chás e reuniões, um verdadeiro ‘grude verbal’ que mantinha unidas essas
comunidades discursivas (BURKE, 2012, p. 126).
Em termos mais gerais, examinado o texto de Burke e comparado aos registros e
entrevistas dos estudantes das ocupações, evidenciou-se haver nas escolas ocupadas ação
discursiva em torno de um objetivo único, convertido em ganho social, que foi o retrocesso da
reorganização. Mas somente essa forma de ação favoreceu o movimento? Diante disso,
questionamos: Além da comunicação efetiva entre os manifestantes, qual outra circunstância
favoreceu o recuo de uma determinação estatal?
Observou-se, durante a pesquisa, que houve o envolvimento e o apoio de representantes
dos segmentos político, jurídico, acadêmico e cultural da sociedade em prol da causa dos
secundaristas. Ou seja, participantes internos e externos ao movimento refutaram a
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reorganização e impuseram limite ao poder estatal. Nesse aspecto, trouxeram à luz a ideia de
que o Estado recuou quando ocorreu a mobilização de vários campos sociais. Ao pensar em
quem fazia parte dessa coletividade, a categoria “campo de poder”, de Bourdieu (2012, p. 37),
destacou-se. Mas essa coletividade jamais teria se abalado se os participantes do movimento
não tivessem se estruturado para garantir o direito deles. A democracia, em tese, não teria como
pressuposto a desigualdade, mas na prática a sociedade é desigual e as formas de governo
reconhecidas como democráticas; de uma forma sutil, separam aqueles que podem ou não
participar ativamente das decisões políticas de um país.
Esse diagnóstico inicial iluminou o caminho para compreender que sobreveio grande
resistência e uma participação política bem estruturada pelos estudantes, as quais
impulsionaram outros campos politicamente proeminentes em prol da causa deles. Aqui então
chegamos ao ponto fulcral da pesquisa: compreendemos que a ação deles teve aspectos
organizacionais passíveis de análise e que os mesmos se vinculam às categorias resistência e
participação política; estas, por sua vez, relacionam-se diretamente com a ideia de democracia.
Diante disso, nesse percurso de coleta de dados sobre a reorganização das escolas de
educação básica e sobre as ocupações, em 2015, em São Paulo, entendendo-as como fenômenos
componentes de problema educacional a ser investigado, esta pesquisa qualitativa de cunho
analítico indutivo, que passa dos fatos às leis, mediante hipóteses (SEVERINO, 2012),
enfrentou o desafio de reunir documentos e reportagens que dessem suporte a um registro de
memória do evento educacional. Indolfo (2007) destaca a importância dos documentos e dos
registros para a humanidade. Para ele, a informação registrada é instrumento base das ações de
todas as administrações e servem tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do
poder como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29)14. Le Goff (1996, p. 477) diz:
“A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva de
libertação e não de servidão dos homens”.
De fato, o material coletado trouxe à tona elementos que auxiliam na análise do evento
sociopolítico, vinculado à educação paulista, suscitando assim inferências e constatações que
14

Destaca Thompson (1992), em A voz do passado: história oral, que é necessário ficar atento para o quanto de
simbolismo o mundo consciente está impregnado quando registramos a memória. Por isso, nessa pesquisa
analisaremos intuitivamente o que parece óbvio sobre o objeto de estudo e o que por vezes está implícito nos
textos recolhidos e organizados, bem como nas entrevistas escolhidas para compor os registros. A finalidade
será, portanto, de decifrar e desvendar alguns dos simbolismos que traduzam a memória da forma mais objetiva
possível. Nesse processo, lembramos que não estamos tratando de uma memória isolada, mas de uma memória
coletiva, que se constrói por meio de fatos que se contradizem, tendo em vista os dois elementos antagônicos
que compõem o objeto de estudo. No entanto, não deixaremos de destacar os elementos que fazem com que
um discurso seja mais verossímil que outro; por isso fez-se necessária a constituição de categorias de análise.
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foram registradas ao longo da tese e se constituindo, enfim, em um memorial do evento
educacional e de suas ramificações ao longo de 4 anos15. Também, para melhor composição da
análise, foram utilizados alguns trechos de quatro entrevistas semiestruturadas16. Nesta
pesquisa, entende-se como relevante manter viva a experiência das ocupações, considerando
que tal resistência dos estudantes do segmento em destaque representou uma intensa
participação política pela melhoria da qualidade de ensino.
Inscreve-se, ainda, neste estudo, com pouco aprofundamento, a insensibilidade
governamental em face das demandas da educação básica pública, bem como a decisão inédita
dos manifestantes que, amparados na comunicação dinâmica, horizontal, mantiveram o foco
em um mesmo objetivo, obtendo, finalmente, êxito no pleito, que era impedir a reorganização.
Ocupar as escolas foi uma reação inusitada mediante o anúncio governamental que
ressignificou a tradição participativa dos jovens do Ensino Médio, no que se refere à atuação
sociopolítica dos estudantes secundaristas contra o desmonte educacional.
Destaca-se que tal registro não teve como foco prioritário apresentar uma reorganização
escolar, que não foi legalmente consolidada, ou mesmo para apenas questionar a aplicação
dessa política de governo. Antes, visou contribuir para que seja mantida viva a experiência das
ocupações nas escolas estaduais paulistas de educação básica. Entendeu-se como relevante dar
luz ao movimento, pois esse tipo de experiência vivenciada pelos estudantes é um evento que
tende a se perder ao longo do tempo, tendo assim comprometida sua eventual contribuição
histórico-social, de modo que as gerações futuras não as avaliariam como fecundas e nem
reconheceriam seu potencial como referência para a transformação no campo.
A partir da coleta, seguiu-se para a análise dos documentos17, pretendendo defender a
hipótese de que os estudantes exerceram participação sociopolítica a favor da educação de

15

Nesse texto não há informes sobre o posicionamento dos professores, funcionários, gestores e as entidades civis,
há apenas alguns “raios X” desses eventuais posicionamentos. Tal redução desses relatos não foi por não os
buscar ao longo da pesquisa, mas porque os atores citados não se dispuseram a participar da pesquisa. No que
consiste à imprensa oficial, inicialmente muitos registros sobre o objeto estudado traziam apenas o
posicionamento dos governantes. Por esse motivo, acrescentei o relato identificado em uma dissertação, de
uma pesquisadora da Faculdade Casper Líbero, a qual demonstra o pouco acompanhamento da imprensa oficial
quando se tratava do posicionamento dos estudantes e dos professores no período das ocupações em 2015.
Outra informação importante, não se trata de um registro histórico, mas de uma fotografia instantânea, um
retrato sem retoques, não somente da educação paulista, mas também da educação nacional, bem como de toda
a condição do país para atender esse direito social, tudo demonstrado nos anexos, nos quadros, nos gráficos e
nas tabelas. Não se trata também de um registro que quer acusar, mas de documentos, entrevistas e reportagens
que procuram deixar evidente situações conflitantes na educação que poderão ser modificadas em prol da
sociedade como um todo. Ou seja, trata-se de pesquisadores, tentando identificar a realidade educacional e por
meio dessa identificação auxiliar na busca de saídas para a sua melhoria.
16
As entrevistas são eventuais suportes para a reflexão sobre os relatos dos documentos e reportagens coletados.
17
Iniciamos por refletir sobre os anexos A do volume 2 dessa pesquisa. Essa etapa é composta por 12 documentos
que procuram traduzir a política governamental para a educação do estado paulista. Nesse grupo de registros
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qualidade, quando resistiram ao fechamento das escolas, identificando, que essa trajetória foi
possível, porque sofreu influência de movimentos sociais anteriores, bem como destacando que
os pressupostos do movimento de 2015, também embasaram as manifestações estudantis
posteriores de 2016 e 2019.
Para isso, foi traçada uma linha temporal que apresenta os motivos da reorganização e
as ações dos estudantes para impedir a política governamental, destacando na reflexão as
categorias priorizadas nas entrevistas: resistência e participação política (com ênfase nos
movimentos estudantis).
A primeira, com referência à noção foucaultiana de resistência, e a segunda, sob a ótica
de Maria da Glória Gohn, sem pretensão de aprofundamento nos conceitos dos autores, foram,
na verdade, suportes teórico-reflexivos basilares para uma análise indutiva do teor da
documentação coletada, com vistas à efetivação do propósito destacado. Ressalta-se que as
entrevistas que compõem o presente estudo também foram eventuais suportes analíticos da
realidade pesquisada. Os resultados aqui apresentados certamente não se configuram como
absolutos, mas possibilitam um apoio a estudos posteriores sobre o tema. Nesse sentido, a
presente tese será composta por quatro capítulos.
O primeiro capítulo trará a caracterização do município de Santo André, pois foi por
meio das pessoas que moram nessa cidade que veio a maior parte das informações apresentadas
nesta pesquisa18. Em seguida, haverá uma breve definição sobre a educação básica, a quem ela
serve e o quanto tem sido movida por políticas públicas que ampliaram a desigualdade social
e, consequentemente, a exclusão social do início do século XX aos dias atuais. Finalmente, será
feita uma breve análise dos índices de evasão/transferência dos alunos do ensino médio de uma
das Diretorias de Ensino da Região Leste (não identificada), bem como da possível redução
demográfica no Estado de São Paulo.
No segundo capítulo será exposta a estrutura da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo e os motivos apresentados por esse organismo estatal para que houvesse a
reorganização das escolas da Rede Pública Estadual, em 2015, situando-a como uma ação
intempestiva, tendo como evidência o calendário aligeirado para efetivação da proposta.

18

pode-se evidenciar o quanto a população não tinha acesso claro sobre a reorganização das escolas e o quanto
buscaram informações sem muito êxito.
Lembramos que estamos tratando das escolas estaduais que estão localizadas na cidade de Santo André – SP.
No que consiste à administração das escolas desse município, Santo André teve como referência um trabalho
educativo pautado na ideia de participação dos discentes nas decisões do coletivo. São diversas iniciativas e
destacaremos
a
que
pode
ser
acessada
no
link
a
seguir:
Disponível
em:
<https://www2.santoandre.sp.gov.br/index.phd/o-que-e-conselho-municipal-de-juventude> Acesso em 05 de
jan. de 2020.
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Segundo Goulart, Pinto e Camargo (2017, p. 109), “[...] houve negligência quanto à divulgação
de estudos e discussão com a população”. Durante o processo haverá uma breve comparação
entre a reorganização de 1995 e a de 201519, a reflexão sobre a desresponsabilização do estado
com as escolas que atendem os estudantes do nível 1, o esvaziamento da escola pública,
principalmente no ensino médio, e a ideia de racionalização dos gastos com a educação pública
em detrimento da permanência dos estudantes, até finalização da educação básica, e da
qualidade de ensino desse segmento.
O terceiro capítulo apresentará histórico dos movimentos estudantis desde 1968, com
ênfase reflexiva naqueles ocorridos no século XXI, além do objetivo e da justificativa das
ocupações, sob a perspectiva dos estudantes e de alguns atores que auxiliaram os discentes
nesse processo, revelando, por meio dos discursos, a compreensão que fazem sobre o momento
vivido.
Num quarto momento, será desenvolvida a análise dos registros coletados. Para tanto,
analisaremos, de forma alternada, documentos, reportagens e trechos de quatro entrevistas, com
uma mãe de aluno, dois estudantes e uma representante política de Santo André. A partir disso,
com base nas categorias resistência e participação sociopolítica, buscaremos compreender os
diversos discursos acerca das ocupações e sua relevância na sociedade. O estudo, nesse trecho,
parte do pressuposto de que as ocupações foram uma resistência estudantil à reorganização,
constituindo-se em democracia participativa, a qual ganhou força na comunicação em tempo
real entre os estudantes. Esta ocorria constantemente, tanto virtualmente quanto face a face,
mediante assembleias diárias, favorecendo ajustes na ação e na manutenção saudável do
movimento estudantil.
Destaca-se que a comunicação entre os estudantes e a divulgação do evento em várias
mídias, principalmente as reconhecidas como não oficiais, mobilizaram representantes de
segmentos da sociedade política, jurídica e cultural, configurando rara integração social em
torno de um propósito que garantiu o retrocesso da ação governamental.
Finalmente, apresentaremos as considerações finais, destacando os desafios e as
perspectivas para a construção de um projeto de sociedade que dialogue com as necessidades
educacionais e com a ideia de formação para a cidadania.

19

Anexo B2 do volume 2 da pesquisa. Trata-se de uma reportagem da folha de São Paulo, de 17 de outubro de
2015. Tendências/Debates, intitulada ‘É correta a decisão do Governo de São Paulo de separar os alunos por
ciclo escolar?’ Nesse anexo tem-se a argumentação da Sra. Rose Neubauer a favor da medida, que foi
implementada em 1995 com as mesmas características e o posicionamento contrário da Professora Dra. Sônia
Kruppa da Faculdade de Educação da USP.
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CAPÍTULO I – SANTO ANDRÉ: A REORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS
NO MUNICÍPIO

Esta primeira etapa visa apresentar as características de Santo André. Aqui, será
discorrido acerca do oferecimento da educação básica nesse município do estado de São Paulo,
do atendimento à demanda escolar e dos efeitos que a reorganização das escolas estaduais traria
ao estudante dessa localidade, finalizando com uma breve reflexão sobre as finalidades da
educação apresentadas no art. 2º da LDB – Lei n. 9.394/96, que pressupõe um processo
educativo amparado nas dimensões histórica, política, ética, moral e social, articulando-se com
a ideia de formação integral20 em uma escola estruturada para esse fim.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DE SANTO ANDRÉ

A princípio, cabe situar o município de Santo André nos cenários paulista e brasileiro
para, depois, apresentar um relato sucinto sobre a educação nessa cidade. Para tanto, será
apresentada a caracterização histórica, territorial e demográfica 21.

1.1.1

Caracterização histórica

Considerando que esse estudo foi possível pelos documentos e entrevistas, em sua
grande maioria, disponibilizados por pessoas desse território, cabe conhecer um pouco da
cidade de Santo André (2013a).
Santo André, município do estado de São Paulo, foi reconhecido como Vila pelo
Governador Geral português Tomé de Sousa, em 8 de abril de 1553. Ao longo dos séculos
XVII, XVIII e XIX, a região foi redimensionada por motivos político-econômicos, recebendo,
em 1889, o nome de São Bernardo do Campo. Nascido sob a marca da industrialização, com
mão de obra predominantemente de imigrantes e posteriormente de migrantes de todo o Brasil,
guarda características das diversas culturas que auxiliaram na construção dessa cidade.

20

21

Conforme o que determina a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n.º 9.394/96, em seu
Capítulo II – Da Educação Básica, há descrição sobre a formação integral dos educandos. Cabe destacar, em
especial, o que se apresenta nas Seções II e III, artigos 29 a 34.
Os dados foram retirados do site da Prefeitura de Santo André, no PPA Participativo – Plano Plurianual de
2014 a 2017, datado de 2013, com diagnóstico de 2012, bem como no Inep e no Ideb.
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As indústrias instaladas na região estavam, em geral, ligadas à produção química, têxtil
e de móveis. O crescimento industrial contribuiu para o surgimento de pequenos negócios,
pensões, restaurantes, e a cidade ganhou feição de localidade urbana.
Ante o rápido desenvolvimento urbano e econômico, Santo André foi considerada área
distrital em 1910, sendo reconhecida como município em 1938. Em 1950, novo traçado
econômico altera o perfil da cidade, englobando à sede os distritos de Capuava e Paranapiacaba.
Na década de 1970, o local onde Santo André está situada já fazia parte da Região do
Grande ABC, composta por Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. Nessa mesma década, aconteceu o
milagre econômico, devido ao grande número de indústrias, inclusive as automobilísticas, que
se instalaram na região.
Em 1980, a economia desacelera e, em 1990, Santo André perdeu muitas indústrias. No
século XXI, aumentaram as atividades nos setores de serviços e comércio, como descrito na
tabela 1 a seguir:
Tabela 1 – Atividade produtiva em Santo André em 2010

Fonte: DISE/SOPP/PSA, a partir de Rais/MTE.
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1.1.2 Caracterização demográfica e acomodação da população local
Tabela 2 – População de Santo André por faixa etária em 2012

Fonte: Ipea, Pnud, Fundação João Pinheiro (2013).

Considerando a tabela 2, seria importante analisar profundamente os números e as faixas
etárias, levando em consideração aquela que é objeto deste estudo, no caso, de 15 a 19 anos,
etapa que abrange o ensino médio. Fica clara a diminuta quantidade dessa população em Santo
André e a perspectiva de seu desaparecimento gradativo ao analisar o número de crianças de 1
a 9 anos. O que prevalece mesmo nessa cidade são os indivíduos acima de 30 anos.
A taxa geométrica de crescimento anual da população de 2010 a 2012, em Santo André,
é de 0,3% a.a.; a densidade demográfica é de 3.902,4 por Km², tendo IDH-M elevado, 0,815.
Esse índice, apesar de significativo, não reflete a desigualdade social existente na cidade, pois
ela cresceu desordenadamente diante do grande número de pessoas que vieram em busca de
trabalho e estabilidade econômica, embora só encontre desemprego. Os bairros periféricos do
município possuem grande população em territórios que não foram planejados para recebê-la.
As áreas de maior vulnerabilidade social no âmbito da habitação são os assentamentos
precários, compostos por favelas e loteamentos irregulares. Esse município, pelo histórico de
crescimento demográfico desordenado, ampliou as áreas de moradia precária.
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Gráfico 1 – Aumento da população de Santo André entre 1960 e 2012

Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração: DISE/SOPP/PSA.

No segundo mandato da gestão do Prefeito Celso Daniel, de 1997 a 2000, foi
desenvolvido um programa de urbanização e inclusão social em quatro áreas da cidade.
De acordo com a reportagem de Sérgio Duran (2001) na Folha de S. Paulo, “Urbanizar
favelas não é novidade em Santo André, que tem 137 delas espalhadas por todo seu território
[...], [essa é] a única opção de moradia para cerca de 88 mil pessoas, 13,6% da população da
cidade”.
A inovação do Programa Integrado de Inclusão Social, desenvolvido por Celso Daniel,
antes de ser assassinado, iniciou-se em 1998. O objetivo não era apenas urbanizar as favelas,
mas contemplá-las com uma série de programas sociais: renda mínima, urbanização
diferenciada, saúde da família, alfabetização de jovens e adultos, banco do povo, incubadora de
cooperativas, Santo André recicla (reciclagem de lixo), criança cidadã (assistência a menores
carentes), Empreendedor Popular e Ensino Profissionalizante. O alvo eram quatro favelas:
“Sacadura Cabral, Tamarutaca, Quilombo 2 e Capuava” (DURAN, 2001).
Após a morte trágica do Prefeito Celso Daniel, em 18 de janeiro de 2002, alguns
programas perderam força enquanto outros foram extintos. Em 18 de fevereiro de 2015, uma
reportagem do Diário do Grande ABC ressaltou a precariedade das cidades que compõem essa
localidade no que consiste à moradia (MACÁRIO, 2015).
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Quadro 1 – Descrição dos assentamentos precários em Santo André em 2012

Fonte: Gerência de desenvolvimento comunitário - DEHAB/SDUH/PSA
http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/370221.PDF.

1.1.3 Caracterização territorial
Figura 1 – Mapa territorial de 2012 (espaço em vermelho corresponde ao município de Santo André)

Fonte: Ipea, Pnud, Fundação João Pinheiro (2013).

Quadro 2 – Dados territoriais de Santo André em 2012

Fonte: Ipea, Pnud, Fundação João Pinheiro (2013).

Santo André tem como contorno o Planalto Paulista e a escarpa da Serra do Mar e possui
uma área de 174,24 Km², ou 0,07% do território do estado de São Paulo. Localiza-se na região
metropolitana de São Paulo (RMSP), a 18 Km da capital paulista e integra a região do ABC,
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junto com as cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul. (SANTO ANDRÉ, 2013a, p. 3).
A expectativa de vida após o nascimento é um indicador que compõe a dimensão
longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Santo André,
segundo pesquisas, se comparados os anos de 2000 e 2010, a expectativa de vida aumentou,
porém a porcentagem de nascimentos diminuiu na mesma década nesse município (IPEA;
PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013), conforme gráficos 2 e 3 a seguir:
Gráfico 2 – Pirâmide etária de Santo André em 2000

Fonte: Ipea, Pnud, Fundação João Pinheiro (2013).

Gráfico 3 – Pirâmide etária de Santo André em 2010

Fonte: Ipea, Pnud, Fundação João Pinheiro (2013).
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1.1.4 Educação em Santo André22

Santo André atende à educação básica, conforme consta no Inciso V do artigo 11 da
LDB – Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996):
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
[...]
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade,
o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Referido município conta com uma infraestrutura educacional de ensino que garante o
acesso amplo de seus habitantes. São 51 Emeis e 118 escolas particulares para atendimento à
educação infantil, 28 creches municipais, 18 creches conveniadas, 92 23 escolas estaduais de
ensino fundamental e médio e 84 escolas particulares de ensino fundamental e médio.
Ademais, como munícipio do estado de São Paulo, conta em seu território com 8724
escolas estaduais, as quais, segundo planilha do site da Diretoria de Ensino de Santo André25,
55 atendem os alunos do ensino médio. Estas, por sua vez, estão amparadas pelo artigo 10 da
LDB – Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996):
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...]
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com
as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas
ações e as dos seus Municípios;
[...]
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio.
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009) [...].

22

23
24
25

Em Santo André há desde 2007, o Conselho Municipal de Juventude. Ele foi criado pela Lei 9012, de 13 de
dezembro de 2007. O Conselho é deliberativo e tem por objetivo promover a participação social nas políticas
públicas da juventude no município.
Esses dados constam do PPA Participativo de Santo André.
No site da Diretoria de Ensino de Santo André, são computadas 87 escolas públicas estaduais.
Cf. https://desantoandre.educacao.sp.gov.br/. Acesso em: 3 dez. 2016.
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Quanto à escolarização, entre os anos de 1991 e 2010, constatou-se crescimento da
população que completou o ensino fundamental e o ensino médio. Independentemente dessa
informação, em 2012, a cidade, que contava com uma população total de 640.429, tinha 615.236
alfabetizados. Ou seja, havia 25.193 que não atingiram essa etapa de aprendizagem. No mesmo
ano, 28.759 jovens entre 15 e 17 anos (idade comum ao estudante cursar o ensino médio)
superaram o processo de alfabetização. O maior percentual da população não alfabetizada se
concentrava, em 2012, na faixa etária entre 30 e 59 anos.
Gráfico 4 – Fluxo escolar por faixa etária em Santo André dos anos de 1991/2000/2010

Fonte: www.atlasbrasil.org.br/PNUD.

Importante observar a diminuição de um segmento a outro, embora tenha havido
aumentos mais consideráveis na primeira e na última etapa. Se tivéssemos dados mais
atualizados, a análise seria mais fidedigna.
O IBGE26, ponderando sobre os níveis de instrução existentes por área na cidade, relata
que:
a) existe maior concentração de pessoas com nível superior completo de escolaridade
na área urbana do município;

26

Censo IBGE 2010 e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santo-andre/panorama. Acesso em: 3 dez. 2017.
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b) nos bairros próximos ao centro de Santo André, há um percentual menor de pessoas
sem instrução e com ensino fundamental incompleto;
c) o menor percentual de pessoas com nível superior completo está nos bairros
periféricos da cidade;
d) nos bairros periféricos há maior percentual de pessoas sem instrução e com nível
fundamental incompleto;
e) o nível de renda e o nível de instrução possuem uma forte correlação com a
localização das pessoas no território.
Quanto às matrículas de 2005 a 2015, observa-se o gráfico a seguir:
Gráfico 5 – Matrículas em Santo André por segmento de estudos entre 2005 e 2015

Fonte: IBGE (2015).

O gráfico 5 apresenta o tempo de escolaridade no Brasil e em São Paulo, do ensino
fundamental ao ensino médio. Se um aluno fosse matriculado na 1ª série, em 2005, concluiria
em 2015 a 3ª série do ensino médio. O artigo 5º da Resolução SE 74, de 8 de novembro de
2013, aduz:
O Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada será
reorganizado, a partir de 2014, em 3 (três) Ciclos, compreendidos como
espaços temporais interdependentes e articulados entre si, ao longo dos nove
anos:
I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º ano;

44
II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano;
III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. (SÃO PAULO, 2013b).

Observando, ainda, o gráfico 5, nota-se que 90 mil matrículas foram realizadas em 2005
no ensino fundamental. Desse contingente, resultaram apenas 30.333 matrículas na 3ª série do
ensino médio, em 2015. Foram 49.337 de evasão/abandono, retenção ou transferências que
ocorreram ao longo da escolarização, ou seja, uma média de 65% de alunos das escolas
estaduais não finalizou a educação básica, no município, em 2015; isso somente no município
que está sendo estudado. Informa-se que os dados examinados se referem ao atendimento amplo
da educação em Santo André (rede municipal, estadual e particular). Foi interessante tecer
análise investigativa sobre as crianças que ingressaram no fundamental em 2005 e finalizaram
a etapa de escolarização básica em 2015. Caberia indagar o porquê do número muito menor de
matrículas ao final dos estudos. Onde estão esses alunos?
Gráfico 6 – Porcentagem de aprovação em 2012 em Santo André

Fonte: Inep/MEC. Elaboração: DISE/SOPP/PSA.
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Gráfico 7 – Taxa de reprovação em Santo André em 2012

Fonte: Inep/MEC. Elaboração: DISE/SOPP/PSA.

Há um dado contraditório e interessante para analisar. Apesar da progressão continuada,
a escola estadual/pública reprova muito mais que a privada, o que é um paradoxo, pois a escola
privada teria mais interesse em reprovar, considerando sua clientela pagante. Como estamos
ensinando e como estamos avaliando?
Gráfico 8 – Taxa de abandono em Santo André em 2012

Fonte: Inep/MEC. Elaboração: DISE/SOPP/PSA.

Quanto a esses gráficos sobre aprovação, reprovação e abandono, em 2012, no
município em referência, observa-se que não finalizaram o ensino fundamental cerca de 25%

46

dos alunos matriculados. Há também dados de abandono, retenção e aprovação no estado de
São Paulo, descritos na tabela a seguir:
Tabela 3 – Desempenho escolar no Estado de São Paulo

Fonte: Censo Escolar (2012).

Se observada a soma entre evasão e retenção escolar no ensino fundamental e no ensino
médio, serão computados cerca de 18% a 20% de esvaziamento escolar a cada ano letivo. Entre
2010 e 2013, reafirma-se o descrito, conforme tabela a seguir:
Tabela 4 – Desempenho escolar e taxas de aprovação, reprovação e abandono nos anos de 2010 a 2013

Fonte: Censo Escolar (2013).
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Na análise do ranking acerca do desempenho escolar em 2015, em São Paulo, medida
pelo Idesp27 (o qual representa o resultado da avaliação Saresp e do fluxo escolar 28), há a
descrição do desempenho da maioria das escolas da cidade pesquisada, mas não há informações
a respeito das escolas a seguir, pois estavam ocupadas no período da avaliação. São elas: escolas
Dr. Américo Brasiliense, Antônio Adib Chamas, Senador João Galeão Carvalhal, Prof. José
Carlos Antunes, Prof. Oscavo de Paula e Silva, Papa Paulo VI, Valdomiro Siqueira, 16 de Julho
e Profa. Wanda Bento Gonçalves (RANKING..., 2016). A tabela em seguida apresenta um
panorama global das escolas da região, em 2016, que atendem o ensino médio.
Tabela 5 – Taxa de rendimento do ensino médio em Santo André, em 2016

Fonte: qedu.org.br e Inep.gov.br.29
27

28
29

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) é um indicador de qualidade das
séries iniciais (1ª a 4ª séries) e finais (5ª a 8ª séries) do ensino fundamental e do ensino médio.
O fluxo escolar representa o resultado da evasão e da retenção ao longo do ano letivo.
Cf. http://qedu.org.br/cidade/2906-santo-andre/taxas-rendimento/rede-estadual/urbana?year=2016, embasado
no site http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais, ambos acessados em 30 de dezembro de 2017.
Observação técnica do site qedu.org.br: os dados de taxa de rendimento foram obtidos diretamente de planilhas
divulgadas pelo Inep na página de indicadores educacionais. O Inep divulga apenas as porcentagens; os
valores absolutos (número de alunos) foram calculados pela meritt a partir das matrículas do censo escolar
2016. Ressalta-se, quanto ao rendimento das escolas elencadas, que as mesmas não participaram, também, da
avaliação
do
Saresp,
em
2015.
Observado,
por
exemplo,
o
link
http://idesp.edunet.sp.gov.br/arquivos2015/923370.pdf da Escola Estadual 16 de julho, em Santo André, não
há
resultados.
(participação
das
escolas
no
Saresp:
http://idesp.edunet.sp.gov.br/boletim_escola2015.asp?ano=2015). Ressalta-se também que a pesquisa no link
http://www.qedu.org.br/cidade/2906-santo-andre/taxas-rendimento não trouxe a taxa de rendimento em 2016
das escolas referenciadas. Todos os links tiveram último acesso em 30 de dezembro de 2017.
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Caberia compreender o que significa taxa de rendimento escolar no Brasil. Ao final do
ano letivo, os alunos inicialmente matriculados podem ser aprovados, reprovados ou abandonar
os estudos. A adição desses números compõe a taxa de rendimento da escola. A figura a seguir
detalha essa dinâmica.
Figura 2 – Definição de taxas de rendimento escolar

Explanar sobre a realidade do município de Santo André pode trazer compreensão do
universo educacional do estado de São Paulo. Nas outras duas tabelas a seguir, há indicadores
de rendimento escolar do ensino médio, em 2016: a primeira sobre o estado de São Paulo e a
segunda corresponde ao Brasil. Pelas porcentagens apresentadas, observou-se que a
evasão/abandono e a retenção/reprovação escolar no munícipio estudado estão em maior
porcentagem no ano de referência, se comparados com o estado paulista e o Brasil. Apesar
dessa constatação, em todo o país, o segmento de estudos evidenciado está em situação de alerta
no que consiste à permanência dos estudantes na escola e ao desempenho escolar.
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Tabela 6 – Evasão e retenção dos alunos do ensino médio no Estado de São Paulo em 2016

Fonte: QEdu e Inep (2016).

Tabela 7 – Evasão e retenção dos alunos do ensino médio da educação básica pública brasileira em 2016

Fonte: QEdu e Inep (2016).
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Diante do exposto, coube perguntar quais seriam os motivos desse esvaziamento. Nesse
momento da pesquisa, essa é uma pergunta objetiva, mas com muita dificuldade de resposta. A
partir de reflexão inicial, foi possível compreender que a inclusão das classes populares na
escola, o ingresso/acesso, não pôde garantir a permanência desse aluno. Por quê? A pouca
qualidade explica? No que consiste essa baixa qualidade? Dentro dessas questões caberia ainda
mais uma: O que seria uma educação de qualidade para essa faixa etária e para o atual cenário
sócio-político e econômico? O decréscimo demográfico da região explicaria o esvaziamento
das salas de aula? (Justificativa dada pela SEE-SP para fechar escolas). O fato é que,
examinados os dados e consideradas as porcentagens de alunos do segmento ensino médio, da
educação básica pública andreense, paulista e brasileira, fica evidenciado que a educação no
Brasil mantém seu caráter excludente e elitista quando não garante a permanência e, por
conseguinte, o término desse segmento de estudos das classes populares.

1.2 A INCLUSÃO EXCLUDENTE

Houve uma época, entre 1970 e 1980, em que o objetivo era formar trabalhadores para
as indústrias que se multiplicavam, principalmente na região do ABC Paulista, e o acesso foi
ampliado. A sociedade burguesa requeria apoio da educação escolar na ampliação do sistema
capitalista que os representava, consolidando, dessa forma, a existência de dois modelos de
escola, uma para o povo e outra para a elite. “A educação passa a ser entendida como um
investimento em capital humano individual que habilitava pessoas para a competição pelos
empregos disponíveis” (SAVIANI, 2011, p. 430). O objetivo era instruir para a produtividade
e não para o academicismo. Esse pensamento expandiu-se e, na década de 1990, tomou novas
proporções ainda mais propícias à exclusão social. Na dissertação de mestrado, trouxemos que
A escola pública estadual das regiões periféricas de São Paulo como
instituição inserida na sociedade brasileira tem vivido um período de
desestabilização. A globalização da economia, sobretudo do setor financeiro,
o desemprego estrutural gerado pelo domínio das novas tecnologias e a
imposição do modelo neoliberal como única via político-social levaram as
escolas e os jovens desse cenário a assimilarem uma existência de incertezas
(SOUZA, 2015, p. 13).

Ocorre que as formas de produção foram sendo alteradas; após 1990, novos contornos
político-sociais foram delineados e, nesse novo avanço do sistema político e econômico, o aluno
da escola pública não atuaria mais como supridor das demandas do referido sistema. Por isso,
a educação básica pública foi paulatinamente sendo relegada à própria sorte, além de sujeita às
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políticas públicas embasadas nos “[...] princípios do gerencialismo e da produtividade na busca
pela racionalização do uso de recursos educacionais” (GOULART; PINTO; CAMARGO,
2017, p. 109).
No plano global, a educação tem sido tema de conferências, de fóruns mundiais de
Educação Para Todos, destacando nessa trajetória reflexiva e propositiva a Declaração de
Jomtien (1990), a Declaração de Nova Delhi (1993) e o Marco de Ação de Dakar (2000).
A educação é mundialmente vista como importante à humanidade, mas também é vista
como um direito ainda para poucos. Como essa universalização poderá ocorrer? No Brasil,
desde 1932, a partir do Manifesto dos Pioneiros (AZEVEDO et al., 2010), esse tem sido um
dos objetivos destacados por vários estudiosos do tema. A ampliação do acesso foi
paulatinamente conquistada, mas a qualidade não. A educação para todos precisaria ser
adequada para o contingente diverso de pessoas que adentraram os muros escolares para
cumprir seu fim qualitativo.
Em São Paulo, o movimento em torno da aplicação de políticas educacionais com foco
na qualidade seguiu o mesmo ritmo do país; foram medidas paliativas, pouco relevantes para
um cenário escolar de grandes dimensões e de público diversificado. A partir de 1995, com a
visão neoliberal, o avanço nessa categoria se tornou ainda mais insipiente. Com efeito, entendese que uma educação deficitária não poderia se configurar como estrutura de uma sociedade
menos desigual; esses termos apenas inviabilizam o cumprimento da função social da escola e
consolida a divisão de classes.
István Mészáros (2008, p. 25) assevera:
Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais
mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados.
Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as
práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e
historicamente importantes funções de mudança.

Ele afirma também que não se trata de corrigir algum detalhe defeituoso no processo de
construção das sociedades, como, por exemplo, fechar escolas esvaziadas, mas de pensar em
como alterar uma lógica de exclusão, seja ela qual for, de um determinado sistema políticoeconômico que promove a estagnação social (MÉSZÁROS, 2008, p. 25).
Para Rabelo, Mendes Segundo e Jimenez (2009, p. 4), no artigo Educação para Todos
e Reprodução, a lógica atual implica em “[...] garantir o funcionamento do aparelho educacional
em sintonia com as exigências do processo de acumulação do capital”. Nesse cenário,
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consideram-se reformas para que haja gastos mínimos com o social, resultando no
sucateamento da educação.
A aplicação dessas políticas, no Brasil, dificilmente é questionada pelo povo. Parte do
objeto de estudo é uma política pública que foi utilizada em 1995, sofreu resistência, mas foi
implantada. Tinha o gigantismo da rede estadual de ensino como argumento da mudança
estrutural e organizacional, justificando, inclusive, que haveria menos desperdício de recursos
educacionais. (ZANELLA, 2000).
Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 186) relatam que, entre os anos de 1995 e 1998, o
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 1999-2002) subordinou o
país ao capital financeiro internacional e a
[...] atrelagem financeira ao mercado globalizado refletiu nas demais
dimensões da vida social, como as políticas públicas de cunho social e, entre
elas, a educação. [...] [Foi um período de reforma educacional, que resultou
em] perda do padrão educacional em centros maiores.

Houve falta de vagas, salas de aula com número elevado de alunos, retenção, evasão,
transferências; enfim, a baixa qualidade de ensino adveio dessa dinâmica gerencial a favor da
redução de gastos com educação.
No ano de 2015, sem divulgação de estudos e sem discussão com a população, a
reorganização novamente foi reacendida no cenário educativo paulista, porém a resistência
estudantil trouxe novo desfecho: as escolas não foram reorganizadas. Como resposta ao decreto
governamental, ocorreram as ocupações das escolas. Foi uma ação coletiva organizada dos
estudantes secundaristas, afetando o poder instituído. Para Bourdieu (2014, p. 52), “[...] o
espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital [...]” pode promover alterações
no campo. Se as ocupações forem vistas sob essa perspectiva, elas foram um movimento
estudantil que desequilibrou a dinâmica social vigente, em virtude da resistência contundente a
favor da causa que traziam como relevante, o não fechamento das escolas.
A despeito disso, segundo relatos dos entrevistados e reportagens, essa alteração no
âmbito social a favor dos estudantes foi temporária, talvez estratégica, pois após a desocupação
os participantes do movimento estão à própria sorte, respondendo ações judiciais, relatando, até
mesmo, perseguições.
Além disso, tem sido veiculado, entre os que lideram o sindicato dos professores de São
Paulo (Apeoesp), que quatro escolas no litoral foram fechadas. A notícia pode ser confirmada
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pela agenda da Alesp30, de 22 de novembro de 2017. Às 15 horas do dia descrito, houve reunião
pública com o atual Secretário da Educação para tratar a respeito de quatro escolas que foram
fechadas em Santos e no Guarujá, região litorânea do estado de São Paulo.
Outro dado de 2016, pelo periódico Diário do Grande ABC, destaca que no início desse
ano letivo houve menos vagas em Santo André e em todo o estado de São Paulo, por redução
de salas de aula, caracterizando uma possível reorganização velada. No site do ABCD Maior31,
a Apeoesp32, em 1 de fevereiro de 2017, expõe que o “Estado fechará pelo menos 263 salas de
aulas no ABCD”. O mesmo site traz notícia, de 7 de fevereiro de 2017, sobre a E.E. 16 de Julho,
no Bairro Centreville, em Santo André, que, mesmo com lista de espera e estando com salas
vazias, não efetivam matrículas.
Nas entrevistas à pesquisadora, a Sra. Darlene, uma mãe de aluno das ocupações, relatou
também sobre o fechamento do ensino médio noturno na escola onde seu filho, Gustavo,
estudava, obrigando-o a ir para uma escola a 2,2 km da residência. Segundo ela, “Será uma
caminhada de 25 minutos”. Relata, também:
A região que moro é conhecida como Fazenda da Juta, de alta periculosidade,
fico preocupada, pois meu filho vem à noite sozinho nesse trajeto. Tenho
medo. Não é certo tirar meu filho da escola em frente a nossa casa e transferilo para outra, na qual, inclusive, sofreu discriminação em sala de aula.
Disseram: - Pode vir alguém bom na Fazenda da Juta?

No discurso, a mãe confirma que a vaga está garantida, mas ela se preocupa e pergunta:
Por que fechar o ensino médio noturno nessa escola? Outros estudantes entrevistados
ressaltaram o mesmo problema. Como destacam Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 128-129),
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https://www.al.sp.gov.br/alesp/comissao/?idComissao=12449&origem=agenda. Acesso em: 30 dez. 2017.
Abaixo está publicada a imagem da agenda da Alesp:
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ABCD Maior. No acesso ao site, não foram encontradas as notícias, mas foram encontradas de forma impressa
e seguirão como anexos. Há uma publicação no endereço a seguir: https://issuu.com/jornalabcdmaior/docs/992,
acessado em 14 de janeiro de 2016, que traz digitalizado o Jornal ABCD Maior, cuja página 03 traz em destaque
o número excessivo de alunos em sala de aula, fato evidenciado nas escolas das diretorias de ensino da Região
Leste de São Paulo (Plataforma SED de uso exclusivo da SEE-SP). A notícia destacou a fala do professor Dr.
Salomão Barros Ximenes (2014), da UFABC, autor do título Direito à Qualidade na Educação Básica: Teoria
e Crítica, a respeito do fechamento de salas de aula e do número excessivo de alunos matriculados no início
do ano letivo de 2016.
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.
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em vez de projeto educacional para a inclusão social e para a produção da igualdade, adota-se
o projeto neoliberal, o qual impõe aos países periféricos a economia de mercado global sem
restrições, a competição ilimitada e a minimização do Estado nas áreas econômica e social.
São aspectos que, segundo a vereadora entrevistada, aumentam a desigualdade social.
Ela comenta:
[...] o Estado não tem cumprido com o seu papel com a educação. Além disso,
as escolas estaduais estão sem reformas, eles queriam transferir para o
município prédios precários e queriam impor a municipalização que começou
em 1995. Além disso, querem deixar muitos estudantes trabalhadores sem
escola, pois estão fechando as salas do período noturno que atendem o ensino
médio. Como serão sujeitos autônomos?

No levantamento da população trabalhadora, de 15 a 29 anos, foi observado, no ano de
2013, em Santo André, conforme tabela a seguir, que cerca de 34.000 mil estudantes entre 15
e 17 anos que trabalham seriam prejudicados com o fechamento do ensino médio noturno
(SANTO ANDRÉ, 2015).
Tabela 8 – População total de jovens de Santo André por região

Fonte: Microdados do Censo IBGE 2010 estimativa 2013. Elaboração: DISE/SOPP/PSA.

Ao investigar dados sobre a educação estadual no município de Santo André, pode ser
identificado um alto índice de evasão escolar. Por que o modelo de escola está sendo rejeitado
pelos alunos do ensino médio? O primeiro problema destacado nas entrevistas foi no que
concerne à precária estrutura física, seguido dos parcos recursos humanos. Ambos levavam a
ideia de uma escola despreparada para atender esse público.
No que se refere à estrutura, os entrevistados relataram que a maioria das escolas não
tem laboratórios de ciências e de informática; as que contam com os espaços, os mesmos não
são utilizados por falta de materiais pedagógicos, de manutenção das instalações e dos
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equipamentos, por exemplo, da sala de informática. Destacaram, também, a falta de acesso à
internet e a impossibilidade de fazer pesquisas.
No que se refere a um projeto pedagógico amparado em pesquisas, está também
comprometido o acesso às salas de leitura/biblioteca. Os estudantes destacam que, geralmente,
são espaços muito pequenos que não comportam os alunos de uma sala de aula. Além disso, a
utilização desse ambiente é impedida pela falta de funcionário de apoio, pela falta de
organização do acervo e pela falta de mesa e de cadeiras para leitura e pesquisa, isto quando
existe sala de leitura/biblioteca na unidade escolar. Relatam, ainda, que algumas escolas são
contempladas com tudo o que necessário para que esse espaço pedagógico funcione bem; foram
escolas que receberam projetos-piloto33, que nunca foram expandidos para a totalidade das
escolas da rede estadual.
Outro aspecto que aflige os estudantes desse estado da região Sudeste do Brasil é o
absenteísmo docente e a falta de contratação de professores eventuais para suprir a ausência do
titular/contratado34 que se ausenta. No que se refere à recuperação contínua de aprendizagem,
essa não se faz tão exitosa, porque falta docente de apoio em sala de aula para tal finalidade. A
questão recorrente é: como aplicar recuperação de aprendizagem numa sala de aula com o
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Projetos-piloto são recorrentes na rede pública estadual de São Paulo. Atualmente, com parceria com
Porvir/Instituto Ayrton Senna, a SEE-SP apresentou mais um desses projetos que está vinculado ao Inova
Educação. Notícia intitulada, Alunos de São Paulo terão aulas de Projeto de Vida e Tecnologia: Programa
Inova Educação irá incluir componentes eletivos no currículo dos anos finais do ensino fundamental e do
ensino médio, por Vinícius de Oliveira, publicado em 6 de maio de 2019 na página do Instituto Porvir. Lá diz:
“A partir de 2020, estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na rede
estadual de São Paulo terão aulas de projeto de vida, tecnologia e componentes eletivos. A mudança faz parte
do programa Inova Educação, lançado nesta segunda-feira (6) pelo governador João Doria e o secretário de
estado da educação, Rossieli Soares. Com a proposta de conectar as escolas à realidade dos estudantes, o projeto
irá permitir que os estudantes façam duas disciplinas eletivas por semestre. Cada escola deverá organizar um
‘Feirão de Eletivas’ no início do ano, onde serão discutidas coletivamente as opções ofertadas com base nos
interesses e no projeto de vida dos adolescentes e jovens, assim como as formações e vocações dos professores.
[...] Projeto de implementação - o Programa Inova Educação foi inspirado em experiências educacionais que
obtiveram êxito em 633 escolas (escolas PEI) da rede estadual de São Paulo desde 2012. Na rede, 190 mil
alunos de escolas de tempo integral já realizam atividades que têm como base seu projeto de vida. Ao longo
deste ano, 24 escolas de período parcial da rede estadual darão início à implementação do programa. o projeto
será desenvolvido em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que irá auxiliar na condução de atividades com
foco no desenvolvimento de competências socioemocionais, como responsabilidade e trabalho em equipe. O
projeto de implementação envolve 650 educadores e 9,3 mil estudantes do 6º ao 9º do ensino fundamental,
oriundos de escolas com perfis diferentes, localizadas em diversas regiões da capital. Até o final do ano, elas
serão coautoras no modelo que irá auxiliar a implementação no Inova Educação em 2020. Para os estudantes
do período noturno, será implementado primeiro um piloto em 2020 [...]”. (OLIVEIRA, 2019). As escolaspiloto recebem recursos superiores às outras que totalizam em média 5.000 escolas. Nota-se que 24 escolas
beneficiadas representam menos que um por cento a ser privilegiado com o programa. Além de pouca
abrangência, seria recomendável saber quanto será utilizado de verba para essa quantidade de escolas
beneficiadas? Quanto de fato irá para as 24 escolas e como funcionam essas parcerias, quem beneficia quem?
Em São Paulo, desde o governo de José Serra, PSDB, há várias categorias docentes. Uma forma de se
desresponsabilizar com a contratação de mais funcionários efetivos para o Estado.
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número de matrículas nos termos da lei vigente35, sem apoio humano especializado ao professor
da sala e sem uma organização acordada para essa ação?36
Relatam também que a recuperação paralela não acontece há alguns anos, pois falta
tempo específico para esse trabalho educativo, bem como não há contratação de professores
para que atuem junto aos estudantes com dificuldade na aprendizagem. São fatores
desestruturantes que não fazem da escola um local de efetiva aprendizagem e que,
possivelmente, provocam o abandono escolar. Como permanecer estudando se não aprendeu?
A evasão se torna ainda mais inevitável quando esse jovem precisa trabalhar para ajudar
a família em locais que não respeitam seu tempo de estudo. Geralmente, esses estudantes
trabalham mais de 8 horas por dia, impedindo a ida à escola e, consequentemente, a
continuidade dos estudos. Enfim, esse modelo de escola e de sociedade não estimula a
efetivação da escolaridade.
Independentemente dessa realidade, alguns jovens permanecem. Esses que
permaneceram, apesar desse estado de coisas, não querem que suas escolas sejam fechadas e,
após decisão de ocupá-las, mediante o anúncio da reorganização, reclamavam uma escola com
outras características, uma escola que cumprisse, de fato, seu papel com excelência.
Eles apenas reafirmam que há necessidade de uma escola de qualidade e requerem o que
vem descrito na meta 7 do PNE (BRASIL, 2014). Essa meta diz que é necessário “Fomentar a
qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar
e de aprendizagem de modo a atingir médias nacionais”. Se observadas as estratégias referentes
à sétima meta, observa-se que os estudantes estão bem alinhados com as necessidades
educacionais.
Se relacionados o discurso dos discentes a um breve resumo de algumas estratégias
elencadas nessa meta 7, pode-se constatar que há alta fragilidade na educação de São Paulo.
Vejamos, a estratégia 7.12 diz que a escola precisa de recursos pedagógicos; a estratégia 7.16
afirma que a escola precisa de verbas e gestão democrática; a estratégia 7.17 diz que é
necessário ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao(à) aluno(a), em todas as
35
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A lei vigente prevê o máximo de 25 alunos para o ensino fundamental dos anos iniciais, 35 alunos para as salas
de ensino fundamental anos finais e 40 para o ensino médio. Em casos específicos, esses números podem ser
superados em até 10%.
Gostaria aqui de apresentar uma experiência que vivenciei no ano de 2017 sobre organização de tempos e
espaços para que seja efetivada a recuperação contínua, que ao mesmo tempo atendia o princípio da
recuperação paralela. Os professores, em uma escola que atende os anos iniciais do ensino fundamental, com
base nos registros de dificuldades, uma vez por semana reagrupavam os estudantes por dificuldades e os
professores também eram reagrupados de acordo com sua maior habilidade no processo de ensino e de
aprendizagem. Essa escola está com altos índices de aprendizagem no Ideb e Idesp, mas não somente isso, essa
escola forma integralmente seu aluno, pois nesse espaço são valorizadas as relações humanas na construção da
aprendizagem.
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etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência saúde; a estratégia 7.18 destaca que é necessário garantir
uma estrutura escolar equipada e organizada, também acessibilidade; a estratégia 7.24 enfatiza
que é importante implantar políticas de inclusão e de permanência; a estratégia 7.33 fala da
formação de leitores e leitoras, bibliotecários e bibliotecárias, mediadores de leitura. Diante
disso, pergunta-se: Não há verba para atender as especificidades descritas? Quanto a FDE
recebeu e recebe para efetivar essas ações? Essas informações estão disponíveis? Onde está o
princípio da transparência da administração pública?
Ficou evidente durante a pesquisa que a população tem poucos dados sobre o
recebimento de recursos e a utilização destes nas escolas de São Paulo. No universo
educacional, o que mais se destaca são os resultados das avaliações externas como diagnóstico
da realidade na aprendizagem, mas o que dá suporte, ou não, à conquista fica em segundo plano.
Sabe-se que a rede paulista tem proporções gigantescas, mas ao assumir o poder,
pressupõe-se que os governantes conhecem os desafios e estão dispostos a enfrentá-los. Em
todos os estados do país há os mesmos desafios, guardadas, é claro, as devidas proporções e
observada a realidade de cada região desse imenso Brasil. Quando acessados os dados do Inep,
observa-se que as metas para o ensino médio não foram atingidas na escola pública, nem nas
particulares, em 2015, em todos os estados da federação. Tampouco em 2017 isso aconteceu,
conforme dados do Inep 2018. Vejam o gráfico a seguir:
Gráfico 9 – Resultados e metas de cada unidade federativa – ensino médio redes públicas e particulares

Fonte: Inep (2018).
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Nota-se o distanciamento que cada um dos estados tem da meta estipulada. Os que mais
se aproximaram foram: Amazonas, Pernambuco e Goiás. São Paulo está com uma distância
relevante do que lhe foi proposto.
Essa explanação trouxe à baila que não se trata de um caminho linear, nem mesmo de
uma reflexão estanque tentar compreender um pouco desse objeto de estudo. Por que
reorganizar? Por que ocupar? Ou seja, o caminho traçado no sentido de entender o objeto
dependia do estabelecimento de um vínculo, ainda que pequeno, entre a ação educativa e a
totalidade educacional que envolve o tema. Os dados apresentados sobre as escolas estaduais
dentro do município de Santo André demonstraram que a reorganização paulista era apenas a
ponta do iceberg dos problemas que envolvem a educação básica pública nesse estado da
federação.
Neste capítulo, enfim, foram apresentadas muitas questões, mas o alvo não será
responder a todas elas. A explanação deste capítulo sobre a educação em Santo André
possibilitou à pesquisadora entrar em contato com muitas reflexões que, por fim, propiciariam
a continuidade e o avanço da pesquisa sobre a reorganização e as ocupações em 2015.
Diante do descrito, até então, havia fatores suficientes para que os estudantes de Santo
André e de outros municípios paulistas questionassem e refutassem a política de governo de
reorganizar as escolas e a considerassem arbitrária e excludente, pois não priorizava a qualidade
do ensino e a permanência dos discentes até o final da educação básica. No capítulo seguinte,
será dada ênfase à rede pública estadual de São Paulo, sua estrutura e os motivos que levaram
seus líderes governamentais à proposta de reorganizar as escolas sob sua jurisdição. O Estado,
certamente, traz suas justificativas. Essa argumentação, portanto, será alvo de breve análise no
capítulo a seguir.
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CAPÍTULO II – A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PAULISTA E A IDEIA DE
REORGANIZAÇÃO

A Secretaria da Educação de São Paulo é o organismo estatal que tem a incumbência de
estruturar a educação básica, atuando, nos termos da Constituição Federal de 1988 e da LDB
(Lei nº 9.394/96), para a garantia de formação dos cidadãos paulistas e de todos aqueles
menores de idade que estejam com residência nesse estado e que necessitam de acesso aos
estudos.

2.1 A ESTRUTURA DA SEE-SP

O Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, reorganiza a Secretaria da Educação e dá
providências correlatas.
Figura 3 – Estrutura da SEE-SP

Fonte: São Paulo (2011a).

Nos incisos I ao X, do artigo 4º do referido decreto, encontra-se a descrição da estrutura
básica da SEE-SP.
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Artigo 4º - A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura básica:
I - Gabinete do Secretário;
II - Comitê de Políticas Educacionais;
III - Subsecretaria de Articulação Regional;
IV - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”;
V - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
VI - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional;
VII - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares;
VIII - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos;
IX - Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
X - Diretorias de Ensino, identificadas no Anexo deste decreto. (SÃO
PAULO, 2011a).

Segundo a Fundação Seade (2015), o Estado de São Paulo possui uma área de 248.600
Km² e conta com 645 municípios. Possui uma população de 41.262.199, que corresponde a
22% da população do Brasil (IBGE, 2018). O site da SEE-SP37 aponta os números de pessoas
que a compõem: 230 mil professores, 59 mil servidores, 5,3 mil escolas e 4 milhões de alunos.
Os números da rede pública estadual paulista fazem parte dos argumentos para que
houvesse a reorganização: a complexidade dessa administração e a necessidade de enxugar a
máquina para ser mais eficiente e eficaz. Em 1995, Teresa Roserlei Neubauer da Silva (Rose
Neubauer) assumiu a SEE-SP. Nesse ano, a Secretaria registrava 360 mil que atuavam com o
ensino, 62 mil funcionários, 6.700 escolas e 6.637.000 alunos. Entre eles, cerca de 5.254.000
estavam matriculados no ensino fundamental. Essas proporções foram destacadas como um dos
motivos da reorganização de 1995. Em 2015, esse argumento também foi utilizado. Na primeira
data, houve municipalização de escolas estaduais e disponibilização de prédios escolares; na
segunda, cogita-se que o objetivo seguinte seria mais uma etapa de municipalização.
As políticas educacionais e as diretrizes organizacionais e curriculares são
portadoras de intencionalidades, ideias, valores, atitudes e práticas que vão
influenciar as escolas e seus profissionais na configuração das práticas
formativas dos alunos, determinando um tipo de sujeito educado. Por isso,
necessitam de uma análise crítica. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012,
p. 13-14).

Segundo observado, em nenhum dos momentos foram ouvidos aqueles que atuavam
junto às escolas. Os dois ensejos foram marcados por conflitos. No entanto, o retrocesso da
reorganização de 1995 não ocorreu. Naquele ano, pelo Decreto nº 40.473, de 21 de novembro
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de 199538, foi instituída a reorganização das escolas da Rede Pública Estadual; diferentemente,
em 2015, a reorganização não se efetivou, e esse processo será relatado a seguir.

2.2 A REORGANIZAÇÃO: CRONOLOGIA DAS AÇÕES

Neste estudo, serão descritos, a partir de artigos acadêmicos, reportagens e documentos,
os motivos apresentados pela SEE-SP para que a reorganização ocorresse e, também por meio
de documentos, reportagens e entrevistas, os motivos da resistência da população à proposta
governamental. Antes, porém, de trazer o histórico cronológico de 2015, será descrito um
histórico legal sobre a reorganização efetivada entre os anos de 1995 e 1998, com o objetivo de
estabelecer comparações e tentar responder o porquê da reorganização de 2015:
a) Decreto nº 40.473, de 21 de novembro de 1995, institui o Programa de
Reorganização das escolas da Rede Pública Estadual e dá providências correlatas:
754 escolas de ciclo único foram instituídas;
b) Resolução SE 265, de 04/12/1995;
c) Resolução SE 90, de 31/07/1996;
d) Resolução SE 169, de 20/11/1996;
e) Decreto nº 40.645, de 01/02/1996;
f) Resolução SE 164, de 25/11/1997.
Quanto à proposta de reorganização de 2015:
a) em 23/09/2015, foi anunciada a reorganização das escolas públicas do Estado de São
Paulo aos Dirigentes Regionais de Ensino;
b) de 24 a 26/09/2015, foi anunciada aos gestores escolares a reorganização e estes
foram orientados a divulgar a informação aos professores;
c) em 28/09/2015, foram veiculados, via e-mail, aos funcionários da administração da
Rede Pública Estadual da Educação, alguns slides explicando os motivos da
reorganização e os benefícios dessa política pública aos estudantes (anexo ao
estudo);
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Lembramos que os anexos B do volume 2 da pesquisa foi composto por 20 elementos informativos, os quais
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implementar a política governamental. Trata-se de um retrato instantâneo do nascimento do evento trazido
pelos pesquisadores.
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d) em 06/10/2015, documento foi protocolado na Câmara Municipal de Santo André
(nº 010554), assinado por cinco vereadores, requerendo que fosse oficiado o Senhor
Governador do Estado de São Paulo, Senhor Geraldo Alckmin, sobre a finalidade
da reorganização;
e) em 07/10/2015, foi realizada passeata dos alunos atingidos pelo fechamento das
escolas estaduais de Santo André;
f) em 08/10/2015, foi protocolado documento sob o nº 010666, na Câmara de Santo
André, requerendo o espaço da Casa de Leis para audiência pública sobre a
Reorganização Escolar na Rede Estadual de Ensino;
g) a Câmara de Vereadores de Santo André recebe ofício de nº 105/GAB/2015, datado
de 09/10/2015, assinado por Ariane Aparecida Butrico, Dirigente Regional de
Ensino. Assunto: Reorganização das Escolas Públicas de São Paulo;
h) em 07/10/2015, foi realizada outra passeata dos estudantes de Santo André;
i) em 13/10/2015, foi protocolado requerimento na Câmara Municipal de Santo André,
sob nº 010735, para que fosse oficiada a SEE-SP, solicitando informações sobre a
reorganização das escolas públicas estaduais;
j) em 14/10/2015, foi realizada a audiência pública;
k) em 17/10/2015, foi publicado artigo na Folha de S. Paulo – A2, assinado pela
professora Dra. Sonia M. Portella Kruppa (Feusp), intitulado Qualidade na
contramão, antecedido, na mesma página, pelo artigo da Sra. Rose Neubauer (ExSecretária de Educação do governo atual de São Paulo, a qual liderou a
reorganização em 1995), intitulado A escola que faz diferença;
l) em 03/11/2015, foi encaminhado ao Ministério Público Ofício sob o nº 0152785/15,
assinado pela vereadora de Santo André e pela Doutora da OAB/SP 202.402. Tratase de uma representação contra a SEE-SP e o Governo do Estado de São Paulo pelo
fechamento das unidades escolares. Nesse documento, destacam-se as escolas
estaduais do Município de Santo André;
m) de 04/11/2015 a 08/11/2015, período de organização da classe docente (Apeoesp) e
dos discentes secundaristas contra a reorganização;
n) em 09/11/2015, a primeira escola foi ocupada – E.E. Diadema;
o) em 10/11/2015, a segunda escola foi ocupada – E.E. Fernão Dias (Pinheiros);
p) em 12/11/2015, foi ocupada a primeira escola em Santo André;
q) dia 14/11/2017, dia “E”: SEE-SP propôs, nessa data, uma reunião entre gestores
escolares, professores, responsáveis pelos alunos e comunidade, objetivando
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esclarecer a todos os envolvidos sobre a mudança de escola e informar acerca da
transferência de cada estudante;
r) em 29/11/2015, os estudantes foram às ruas de São Paulo. A imagem mais veiculada
foi de uma jovem estudante negra disputando uma cadeira escolar com um policial;
s) Decreto nº 61.672, de 30 de novembro de 2015, autorizou o deslocamento de
professores das escolas reorganizadas para outras escolas;
t) em 03/12/2015, o Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo entraram
com ação civil pública para barrar a reorganização dos ciclos de ensino e o
fechamento de 92 escolas públicas;
u) em 03/12/2015, a Diretoria de Ensino de Santo André foi ocupada pelos estudantes
secundaristas;
v) em 04/12/2015, o Decreto nº 61.692 revogou o Decreto nº 61.672, de 30/12/2015;
w) a partir de 13/12/2015, as escolas foram sendo desocupadas de acordo com o
cronograma de cada grupo reunido;
x) em 14/12/2015, houve encontro na Feusp entre alunos da educação básica, gestores
escolares e representantes do MP; encontro da Unifesp;
2.3 O PROBLEMA: POR QUE REORGANIZAR?

A Reorganização da Rede Pública Estadual de São Paulo provocou reação social
(SANTORO, 2016). Ela trazia a ideia de revisão da organização vigente. Pensado o termo
antagônico, trata-se de um organismo público já existente, no caso, a escola, que estava
desorganizada ou pouco organizada. Em quais aspectos? Como e por que seria reorganizada?
Essas questões necessitavam de respostas, e a população não as tinha.
Abaixo, será transcrito parte do relato feito, em 09/03/2016, pela vereadora de Santo
André, que não quis ser identificada na pesquisa, que será a partir desse momento reconhecida
como Eliete, que buscou essas respostas39:
Quando o governo estadual começou a lançar, nas mídias, a proposta de
reorganização do ensino, chamou a atenção a forma como estava sendo
colocada a temática, e o nosso mandato foi acompanhando as notícias sobre o
que significaria a reorganização do ensino.
A notícia que chegou a mim era de que se tratava de fechamento das escolas
públicas do Estado de São Paulo. Chegaram informações não oficiais. Por não
haver nenhuma informação oficial, nenhum posicionamento oficial que
declarasse o que de fato estava acontecendo, decidi fazer uma audiência
39

Entrevista gravada, som e imagem.
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pública para discutir sobre a reorganização do ensino proposta pelo Governo
de Geraldo Alckmin.
Convidamos quase todas as entidades de classe e instituições vinculadas à
educação para a audiência na Câmara Municipal de Santo André, e todas as
instituições enviaram representantes, menos a SEE-SP. A Diretoria de Ensino
de Santo André encaminhou ofício dizendo que não compareceriam.
Independentemente dessa ausência, o debate aconteceu e há uma lista de
presença dos participantes.
Os participantes queriam informações mais claras sobre a reorganização. O
dia ‘E’ não foi esclarecedor. A audiência ocorreu e os desdobramentos foram:
entrada de pedido de representação ao Ministério Público com várias
perguntas e pedido de suspensão da reorganização até que todos soubessem
do que de fato se tratava.
Antes da resposta do MP, já iniciaram as ocupações. [...].
Na ocasião, o chefe de Gabinete do Secretário de Governo estava na reunião
e perguntou se havia outro assunto a tratar?
Eu não perdi a oportunidade e perguntei sobre a reorganização. Ele havia dito
que era um sindicato e um partido que estavam confundindo, mas que era uma
coisa boa. Eu retruquei: – Se é uma coisa boa, explique o que é essa coisa boa,
pois eu já encaminhei vários e-mails e não obtive resposta sobre o que de fato
é essa reorganização.
Quando retornei ao meu gabinete, abri o computador, e já havia um e-mail
com um anexo chamado paper.
Após a leitura do paper, considerei o descrito e fiz a mim mesma as seguintes
questões:
a) Um governo de vinte anos não sanou os problemas da educação?
b) Haverá disponibilização de prédios “ruins” e menos escolas modelo
Nakamura. As escolas ruins seriam disponibilizadas para atendimento de
creches? Eles queriam empurrar para o município a responsabilidade.
Qual responsabilidade? De arrumar prédios ruins que eles não têm
arrumado?
c) Disponibilização de escolas com baixo desempenho educacional? A
resposta para a qualidade é fechar escolas com baixo desempenho?"

A Eliete completa:
De posse desse documento, pudemos constatar que a reorganização era um
engodo e, na verdade, uma ação para fechamento de escolas e para diminuição
de custos do Estado com a Educação. Além disso, pude perceber que o Estado
está querendo também eximir-se da responsabilidade com o Ensino Médio
noturno.
Por que o Estado não quer atender essa demanda, se o aluno trabalhador
somente tem esse horário para estudar? Entre trabalhar e estudar, a
necessidade do aluno da escola pública é o trabalho para ajudar a família,
então ele escolherá o quê?
Isso é fadar nossa juventude ao fracasso.
Se o governo fecha salas, se fecha as portas da escola, fecha as oportunidades
de trabalho e empurra para o subemprego e essa condição se reproduz na
família ao longo dos anos, nunca transformando a sociedade.
O Estado não pode ser o que promove o fracasso. O que se espera do Estado?
Se o acesso à educação é negado, também o acesso à dignidade e à cidadania
são negados. Estão formando um cidadão de segunda classe.
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Diante dessas inquietações, Eliete encaminhou ofícios ao Governador do Estado e à
Dirigente Regional de Ensino de Santo André (SEE-SP), propondo uma audiência pública e,
finalmente, encaminhou ofícios ao Ministério Público, conforme cronograma a seguir.
Em 06/10/2015, o documento encaminhado à Câmara Municipal de Santo André,
assinado por cinco vereadores do referido município40, sob o protocolo nº 010554, requeria, na
forma regimental, que fosse oficiado o Senhor Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, no sentido de que houvesse respostas para as informações a seguir:
a) Em que consiste a proposta de organização escolar na rede estadual de
ensino do Estado de São Paulo?
b) Quais as escolas que serão atingidas por essa reforma?
c) No município de Santo André, quantas, quando e quais escolas estão
incluídas na proposta e quais as mudanças previstas?
d) O projeto foi debatido coletivamente junto aos sindicatos, Associação de
Pais e Mestres, grêmios estudantis, pais, alunos e outros segmentos que
tenham afinidade com a Educação?

Em 08/10/2015, foi protocolado documento sob o n.º 010666, na Câmara de Santo André,
requerendo o espaço da Casa de Leis para audiência pública a ser realizada no dia 14/10/2015, às
10 horas, para promover a discussão sobre as questões relacionadas ao Plano de Organização
Escolar na Rede Estadual de Ensino, proposto pelo Governador Geraldo Alckmin, que prevê o
fechamento de diversas escolas no Município de Santo André, entre as quais E.E. Valdomiro
Silveira, E.E. Dr. Américo Brasiliense, E.E. Sérgio Milliet Costa e Silva, E.E. Adamastor de
Carvalho, E.E. Professor Carlina Caçapava de Melo e E.E. Celso Gama. Foram convidados à
audiência: Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp); Sindicato dos
Professores de Santo André (Sinpro do ABC); Secretaria da Educação de Santo André; União
Nacional dos Estudantes (UNE); União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes); União
Municipal dos Estudantes Secundaristas (Umes) e Diretoria de Ensino de Santo André (Desa).
Segundo a vereadora, apenas não compareceu à reunião o representante da SEE-SP – Desa.
Em 09/10/2015, a vereadora recebeu resposta em Ofício de nº 105/GAB/2015, assinado
pela Dirigente Regional de Ensino de Santo André. Assunto: Reorganização das Escolas
Públicas de São Paulo.
Em 13/10/2015, foi protocolado requerimento na Câmara Municipal de Santo André
sob nº 010735, para que fosse oficiada a SEE-SP, solicitando as seguintes informações:
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Os documentos foram cedidos por Elite e compõem os anexos A do volume 2 dessa pesquisa. Ressalta-se que
há gravação da entrevista de Eliete com a pesquisadora e que essa gravação está arquivada no memorial do
evento de minha posse.
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a) No município de Santo André, quais escolas serão notificadas pela
SEE/SP em face da reorganização escolar na rede estadual de ensino?
b) Após a notificação, para quais escolas serão alocados os alunos do Ensino
Médio e do Ensino Fundamental regularmente matriculados nas escolas
estaduais estabelecidas em Santo André?

Em 14/10/2015, ocorreu a audiência pública.
Em 03/11/2015, a vereadora de Santo André representou o Sr. Secretário da Educação
do Estado de São Paulo junto ao Ministério Público, por meio do Protocolo n° 0152785/15.
A ação teve por objetivo compreender a reorganização e relatar o fechamento das
unidades escolares da Secretaria da Educação e do Governo do Estado de São Paulo “[...] sem
oitiva da cidadania diretamente interessada, alunos, pais, mães, professores e os demais
profissionais da educação, além dos Municípios”.
Retomando a fala de Eliete:
Eu protocolei documentos no Ministério Público. Queria saber, de fato, o que
era a reorganização e se havia perdas à população que necessita da Educação
Básica pública.
Queria saber, também, sobre o período noturno, sobre o porquê dessa política
de fechamento de escolas? Onde estão nossos jovens? Fechar escolas? Não há
jovens em Santo André? No país?
Se esses jovens estão evadindo, qual a política de Estado para que os jovens
voltem às escolas?

Além disso, declarou durante a pesquisa:
Os motivos iniciais veiculados pela administração pública para a
reorganização seriam: baixa demanda escolar, salas ociosas e queda de
natalidade. Acontece que há algum tempo tem sido evidenciada a alta evasão
escolar, principalmente no Ensino Médio, mas, junto à dúvida quanto à
reorganização vinha o problema da pouca oferta de escolas que atendem os
alunos do Ensino Médio no período noturno. A partir disso tudo, foram
suscitadas algumas questões: Não há demanda? Os alunos não estão
frequentando as escolas? Por quê? Queda de natalidade? E as famílias? Como
vão deslocar seus filhos?

Além dessas questões que aparecem na entrevista, o protocolado número 0152785/15,
de 03/11/2015, assinado pela representante política de Santo André e pela Doutora da OAB/SP
202.402, trazia outras perguntas a respeito da “Reestruturação, reorganização, separação de
alunos por ciclo escolar e fechamento de unidades escolares – Secretaria da Educação e
Governo do Estado de São Paulo”. São elas:
a) Quantos alunos a Rede Pública Estadual de Ensino atende atualmente em
Santo André?
b) Quantas unidades escolares da Rede Estadual estão ativas atualmente em
Santo André?
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c) Quantos professores e demais servidores da Educação estão ativos no
Estado atualmente? Informar detalhadamente.
d) Quantas unidades escolares da Rede Estadual ficarão ativas em Santo
André após a reestruturação?
e) Quais as unidades escolares que serão desativadas em Santo André?
Quantos alunos serão atingidos? Quantos professores e demais
profissionais da educação serão atingidos?
f) Em caso de mudança de escola, como o Estado garantirá o transporte
escolar dos alunos remanejados?
g) Para quais escolas serão transferidos os professores e demais servidores
das unidades escolares a serem desativadas?
h) Como o Estado vai garantir que esses professores servidores das unidades
Escolares desativadas não perderão seus empregos nem suas
remunerações?
i) Qual a destinação prevista para os prédios das Unidades Escolares que
serão desativadas em Santo André?
j) Quantas Unidades Escolares da Rede Estadual manterão o Ensino Médio
no mesmo período após a “Reestruturação” no município de Santo André?

Nesse mesmo documento, há outras observações a respeito do que se veiculava quanto
à reorganização. Tratava-se de dois itens: o primeiro, ressaltando a falta de manutenção predial
das escolas estaduais e a disponibilização ao município desses prédios com estrutura física
precária. O segundo, acerca de uma escola estadual que, no ano de 2008, em Santo André, na
Vila Sacadura Cabral, região com alta vulnerabilidade social, foi fechada pela liderança do
Estado paulista e que possivelmente seria demolida para que se transformasse em Fundação
Casa.
Eliete explanou:
Queriam repassar prédios sem manutenção para a prefeitura utilizar para
creche? Os prédios para creche têm especificidades postas em lei, e os prédios
que seriam repassados não eram adequados, eles não serviriam para creche.
Além disso, as escolas até poderiam ser derrubadas para construção de
Fundação Casa,41 como aconteceu com a escola da favela Sacadura Cabral.

Ela completa: “Tratava-se de mais um momento no qual a administração pública agia
de forma autoritária com fins pouco esclarecidos à população. Visavam ao atendimento de quais
interesses?”.
A entrevistada relata que participou de uma reunião no Palácio de Governo para tratar
de outro tema. Disse que, no dia da reunião, não havia recebido respostas sobre o que era a
reorganização. Relatou ainda que, ao final da reunião, quando perguntado se haveria outra
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Antiga FEBEM, local de recolhimento de menores infratores. Em 2016, no relatório do Censo Escolar da
Educação Básica, consta que “[...] são 266 escolas com turmas em unidades de internação socioeducativa, 123
só no estado de São Paulo e 514 escolas, nesse mesmo Estado, com turmas em unidades prisionais [...]”
(BRASIL, 2017b, p. 4).
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questão entre os participantes, por ela ter abordado a problemática da reorganização, foi dito
que lhe encaminhariam, por e-mail, as respostas sobre a reorganização. No mesmo dia, recebeu
a mensagem que continha um anexo denominado paper.

2.4 O PAPER42

O paper parlamentar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, encaminhado
via e-mail à vereadora, contém seis páginas e tem o seguinte título: “SP traça mega plano de
reorganização das escolas para melhoria do aprendizado”.
Relata que, nos últimos anos, a rede estadual de educação fez grandes movimentos e
que, para isso, necessitou de planejamento, tempo, adaptação e esforço. Ressalta o tamanho da
rede pública estadual de educação, o número de escolas que atendem e a importância do
currículo unificado.
O paper parlamentar descreve que a reorganização prevê a segmentação das escolas
por ciclo de ensino, separando os alunos por etapa de estudos e faixa etária condizente à etapa.
O documento destaca que a separação por ciclos favorece a aprendizagem dos alunos. No
sentido de validar o discurso apresentado, utiliza como referência o texto do INEP (BRASIL,
2015b), a seguir: “[...] a qualidade aferida, em 10% a mais de aprendizagem, nas escolas que
atendem apenas um ciclo”. Ou seja, quer evidenciar que, quanto maior o número de segmentos
em uma escola, maior a complexidade da gestão, e isso se relaciona ao pior desempenho do
aluno. Considera que, com essa ação, 30% das escolas atenderiam apenas a um ciclo. Além
disso, a segmentação teria algumas outras finalidades: os alunos receberiam ambientes e
ferramentas focadas em suas necessidades; seriam otimizados os espaços ociosos; reduzidos os
conflitos entre alunos de diferentes faixas etárias e o gerenciamento dos gastos seria mais
eficiente.
Afirma também que a iniciativa visaria a uma maior fixação dos professores nas escolas,
mais docentes efetivos, melhor qualidade de vida do professor e possibilidade de relação mais
estreita entre professores e alunos.
Sobre novos destinos, o paper traz a informação de que, na reorganização, poderia haver
prédios ociosos e que eles teriam novos destinos, sendo uma oportunidade para vencer mais um
desafio no país, que são as vagas para creches.
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Anexo A8, do volume 2 da pesquisa. Nesse impresso há informações pouco claras sobre a motivação da
reorganização das escolas estaduais de São Paulo.
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Aduz sobre a pirâmide demográfica em decréscimo, embasando o discurso sobre esse
tema nos dados da Fundação Seade (2015), concluindo, nesse tema, que a rede estadual paulista
conta com 1,8 milhão de alunos a menos, justificando, a partir desse argumento, a necessidade
de readequar a rede e reorganizá-la.
Entre uma ideia e outra, do parágrafo anterior, o discurso subitamente se volta às
características da nova geração de alunos e para a importância de a escola estar preparada para
eles: “Um novo modelo de escola que se adeque à queda de natalidade e à redução expressiva
da população em idade escolar” (SÃO PAULO, 2015d, p. 1).
A introdução finaliza ressaltando que um mínimo de alunos será deslocado, que serão
alocados dentro de um raio de 1,5 km da escola anterior e que a movimentação de professores
seria a menor possível.
No subtítulo do documento referenciado, Novos destinos, pode-se ler o seguinte: “A
secretaria da educação avaliou que a reorganização poderá gerar prédios ociosos e
oportunidades de atender àquele que tem se mostrado o principal desafio da educação no país:
vagas em creches escolares” (SÃO PAULO, 2015d, p. 4).
Explica que “[...] com o movimento (reorganização), a educação paulista poderá ceder
aos municípios prédios para abrigarem a demanda de outros instrumentos educacionais, como
ETECs e FATECs” (SÃO PAULO, 2015d, p. 4), e anuncia os “30 Pontos Fortes da
Reorganização”. São eles:
1. escolas passam a funcionar com menos segmentos. Rendimento 10%
superior frente ao modelo com mais segmentos;
2. diminuição de conflitos entre alunos de idades diferentes;
3. maior foco na matriz curricular do segmento de ensino da unidade;
4. foco adequado na faixa etária dos estudantes;
5. maior fixação dos professores nas escolas;
6. melhor qualidade de vida para os professores com menos deslocamento
entre escolas;
7. possibilidade de professores ampliarem suas jornadas em uma mesma
escola e garantirem maior quantidade de aulas;
8. gastos mais eficientes, com foco na melhoria de ensino;
9. disponibilização de prédios de escolas ruins “para seu filho estudar em
uma escola melhor”;
10. menos escolas modelo Nakamura43;
43

Quando entrevistada, a vereadora disse não conhecer o que significava escolas modelo Nakamura. Foi em
busca de respostas e identificou que se tratava de salas de aulas construídas de aço galvanizado; containers
metálicos com cobertura de telhas de amianto. Instaladas inicialmente na gestão de ex-prefeito da cidade de
São Paulo, Sr. Celso Pitta (1997-2000) e, posteriormente, na rede pública estadual paulista. Identificou
também questionamento sobre esse modelo de sala de aula pela comunidade acadêmica e que houve
inquérito civil para apuração da veracidade da existência desse modelo de classes escolares para, depois,
propor o fechamento delas. No inquérito há um laudo do corpo de bombeiros de interdição de uma sala
modelo Nakamura. No final de 2004, persistiram pelo menos cinco delas. O descrito no paper evidencia a
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11. otimização de espaços ociosos;
12. melhor ambiente escolar – novo modelo de escola mais propício para
aprendizagem;
13. comunidade ganha duas vezes: com uma escola melhor e um equipamento
público para atender suas necessidades;
14. eficiência de gestão: mais dinheiro para ações prioritárias da educação;
15. número maior de professores efetivos nas escolas: desempenho 20%
superior;
16. menor número de professores temporários;
17. maior número de diretores concursados;
18. diretores designados retornam para a sala de aula – mais professores
atuando;
19. escolas adaptadas à nova realidade demográfica do País. Em comparação
a 1998, a rede conta com 2 milhões de matrículas a menos;
20. gestão facilitada das escolas de segmento único (“escolas puro sangue”);
21. deslocamento mínimo dos alunos. Em geral, dentro do mesmo bairro,
dentro de um raio de 1,5 Km;
22. disponibilização de prédios escolares com baixo desempenho
educacional;
23. reorganização possibilita mais facilidade para alcance de metas do Plano
Estadual de Educação (metas 1, 6, 11, 18, 21 e 22)44;
24. coragem do governo paulista no enfrentamento de desafios da maior rede
de ensino do país;
25. São Paulo na vanguarda da mudança. Paradigma para as demais redes de
ensino;
26. professores com possibilidade de aumentar salários com jornadas
maiores;
27. alunos e famílias ganham com a convivência mais aproximada com
professores;
28. reorganização gera visão mais clara da rede e possibilita nova chamada de
professores concursados;
29. São Paulo como exemplo de maior gestão de recursos em tempo de crise
econômica social; e
30. municípios ganham com novos prédios para criação de creches e
ampliação de vagas na educação infantil, demanda crônica do país. (SÃO
PAULO, 2015d, p. 5).

2.5 REFLEXÃO SOBRE OS ITENS DESCRITOS NO PAPER

No Paper Governamental há 30 itens elencados que têm por objetivo demonstrar os
motivos e benefícios da reorganização das escolas estaduais públicas de educação básica de São

44

existência dessas salas de aula em algumas escolas da Rede Pública Estadual. Segundo uma mãe de aluno
entrevistada, a E.E. Juaquín Suárez, localizada na cidade de São Paulo, Rua Domingos Alaleone, 47,
Fazenda da Juta – Distrito de Sapopemba – Região Leste de São Paulo (SP), seria fechada, e os alunos iriam
para a E.E. Valdir Fernandes Pinto, a qual teria o nome trocado para E.E. Juaquín Suárez. Relatou também
que a E.E. Valdir Fernandes Pinto não atenderia mais ensino médio noturno. A reorganização não aconteceu,
mas o ensino médio noturno não existe mais nessa última escola citada. A E.E. Juaquín Suárez, Fazenda da
Juta IV, nome anterior, está localizada em um território de elevação demográfica, de grande fragilidade
social, mas seria fechada.
PEE (Plano Estadual de Educação) – Meta 1.
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Paulo em 2015. Um dos motivos, que causou muito questionamento, foi o decréscimo
demográfico. Outro bem significativo foi a existência de salas ociosas nas escolas. Diante disso,
neste item, há uma reflexão a respeito desses argumentos, para buscar compreensão, a seguir,
acerca dos reais benefícios dessa política educacional.

2.5.1 Decréscimo demográfico

Os 30 itens elencados intencionam demonstrar, primeiramente, a necessidade de uma
organização escolar mais adequada à aprendizagem dos alunos e às condições de trabalho do
professor. Todavia, se pensada a perspectiva gerencial, os itens poderiam ser vinculados ao
alcance de metas com menor gasto possível. Dessa forma, a reorganização de 2015 era benéfica
à população ou à administração pública?
Cabe ainda observar que as perguntas da vereadora sobre a reorganização das escolas
não foram respondidas no paper. Examinado o documento, trata-se de uma informação genérica
e que apresenta incoerências que serão analisadas a seguir.
Analisando a justificativa 19 do paper, tem-se o argumento: “Hoje temos uma nova
pirâmide demográfica e, portanto, uma nova realidade social a administrar”. Os dados da
Fundação Seade45 embasam a diminuição da população de 6 a 17 anos desde o ano 2000.
Concluem dizendo que esse é o motivo de haver 1,8 milhão de alunos a menos na rede pública
estadual e um dos motivos da reorganização.
Em contrapartida, há um artigo de Flávia Victor Longo dos Santos e Joice Melo Vieira,
intitulado A reorganização escolar em São Paulo: uma reflexão sobre o uso de argumentos
demográficos em políticas educacionais, que traz dados demográficos entre 2000 e 2014. Há
também um estudo de Flávia Longo, Demografia e Educação II – A reorganização escolar em
São Paulo, constituindo parte de uma série de textos sobre algumas das relações que se
estabelecem entre dinâmicas de população, estudos demográficos e questões educacionais.
Nesse trabalho, a pesquisadora mostra que realmente há um decréscimo de nascimentos,
mas que, no ano de 2015, na maioria das localidades onde seriam reorganizadas as escolas,

45

“De acordo com o Sistema de Projeções Populacionais, no Estado de São Paulo, entre 2017 e 2050, o número
de crianças de 4 e 5 anos diminuirá de 1.130.506 para 870.546 e o de jovens de 18 e 19 anos se reduzirá de
1.316.846 para 974.074. Já o número médio de pessoas por domicílio, calculado pela relação entre as projeções
de população e de domicílio, passará de 3 para 2,47 habitantes, nesse mesmo período. No conjunto do Estado
de São Paulo, a proporção da população residindo em áreas urbanas deverá aumentar de 96,4%, em 2017, para
97,3%, em 2050. É possível avaliar, também, as relevantes diferenças desse indicador entre os municípios,
cujo intervalo deverá variar de 26,86% a 100%”. (FUNDAÇÃO SEADE, 2017).
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havia um número significativo de jovens a serem atendidos pela educação básica, não fazendo
sentido o argumento governamental.
No artigo intitulado A geografia da reorganização escolar: uma análise espacial a
partir da cidade de São Paulo, há o mapa da reorganização das escolas elaborado por Eduardo
Donizete Girotto, Felipe Garcia Passos, Larissa Campos e João Oliveira (2017). Nele, existem
dois aspectos a serem considerados. O primeiro aponta para as regiões atingidas pela
reorganização e o segundo mostra os registros demográficos das localidades pesquisadas pelos
autores. Quanto ao segundo, Santos e Vieira (2017, p. 9-10) relatam:
Assumindo que o índice de envelhecimento teria pouca variação entre 2010 e
2016, observamos que 15, das 25 escolas da capital a serem fechadas, estão
em áreas onde atualmente consta um baixo índice de envelhecimento
populacional. No entanto, onze escolas estão em áreas em que nos próximos
quinze anos há tendência de envelhecimento – isto é, a diminuição do número
de crianças e o aumento do número de pessoas com mais de 60 anos. Apenas
cinco escolas, situadas em regiões periféricas (quatro no extremo leste –
Guaianases, Lajeado e São Miguel; e uma na zona sul – Capão Redondo) estão
em áreas em que deverá persistir uma baixa razão de idosos.

A essa constatação, associa-se o fato descrito no Censo Escolar de 2016 (BRASIL,
2017b) de que as matrículas no ensino médio vêm aumentando desde 2011, atingindo 13,8%
de aumento em 2013 e 11,5% em 2015, ano da proposta de reorganização da SEE-SP. Dessa
forma, há evidências de que se faz necessário um levantamento mais específico de cada área
para justificar a reorganização por decréscimo demográfico.
No item 11 do Paper, vem relatada a existência de espaços ociosos nas escolas que
seriam disponibilizadas. Por que salas ociosas se as matrículas não diminuíram?
2.5.2 Salas ociosas46

Para obter uma porcentagem mais recente do esvaziamento escolar/ociosidade das
escolas, foi necessário buscar dados entre os anos de 2015 e 2017. Em Santo André, essa ação
não foi possível; por isso, no sentido de complementar informações sobre evasão/abandono/
transferência e retenção nesse período, foram utilizados números das escolas estaduais da

46

Recomenda-se verificar os anexos D do volume 2 da pesquisa. São vinte e um documentos que buscam constatar
os reais motivos da reorganização das escolas estaduais de educação básica de São Paulo, bem como apresentar
como, principalmente, ao longo dos últimos 15 anos a rede estadual tem reduzido o atendimento da demanda
educacional. Esse processo se compreende em fechamento de salas de aula e de atendimento da EJA e período
noturno das escolas.

73

Região Leste da cidade de São Paulo disponíveis na plataforma da Secretaria Escolar Digital
(SED)47.
A seguir, há uma figura numerando as localidades paulistas, e a de nº 25 foi alvo desse
estudo. Nessa região, houve ocupação de quatro escolas, embora em torno de oito escolas
fossem reorganizadas e uma delas seria fechada, justamente aquela inserida numa comunidade
com vulnerabilidade social extrema.
Figura 4 – Mapa do município de São Paulo

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/293578469439028497/.

Foi analisado o fluxo (evasão/transferência/abandono) dos anos de 2015 a 2017 das
escolas que atendem o ensino médio. Foram comparadas as matrículas de 2015 na 1ª série do

47

Secretaria Escolar Digital (SED), ainda com algumas informações restritas ao público.
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ensino médio com as matrículas em 2017 na 3ª série do ensino médio. Assim, foi seguida a
trajetória desses alunos matriculados em 2015 no ensino médio, lembrando que esses alunos
passaram pela 2ª série e verificou-se nesse caminho um fluxo levemente alterado por novas
matrículas.
Tabela 9 – Levantamento de matrícula nos anos de 2015 e 2017 na Região Leste
Escola

1
2
3
4
5
6
7

Matrícula 1ª Fluxo
Matrícula 3ª Fluxo
série do E.M. (retenção/evasão/ série do E.M. (retenção/evasão/
em 2015
transferências)
em 2017
transferências)
238
93
110
30
586
248
256
64
530
191
380
101
324
149
165
45
300
156
129
31
350
126
168
19
188 48
56
142
30

Total
de
alunos que
finalizaram
80
192
279
120
98
149
112

Fonte: Dados coletados da Plataforma da Secretaria Digital da SEE-SP em out. 2017.

Esta tabela demonstra que permaneceram na escola, ou melhor, finalizaram em 2017 o
ensino médio em torno de 40% dos alunos matriculados no ano de 2015 nessa região de São
Paulo. Sob uma nova perspectiva de leitura, 60% dos alunos dessa região evadiram,
transferiram-se ou foram retidos. Como solução, a SEE-SP deixou registrado, em 24/11/2017,
no caderno Cotidiano da Folha de S. Paulo, que SP pagará a entidade que cumprir meta e
evitar evasão escolar no ensino médio (FRAGA, 2017). Na mesma data, outro veículo de
informação assinalou que todas as escolas estaduais são alvo de privatização e que 61 escolas
estaduais de ensino médio estão sendo negociadas (MONTEIRO, 2017).
Das escolas acompanhadas, as de número 1, 2, 3 e 4 seriam reorganizadas. A escola que
seria fechada, em 2015, tinha quatro salas de 1ª série do ensino médio, com uma média de 50
alunos por sala49. Observou-se que não há registro de aproveitamento e de quantidade de alunos
que finalizou essa etapa escolar em 2015, mas foram identificadas as matrículas em três salas
de 2ª série, em 2016: 2ºA, 35 alunos; 2ºB, 37 alunos; 2ºC, 37 alunos por sala, finalizando o ano
com 72 alunos. No ano de 2017, formaram duas 3ª séries, uma com 35 e outra com 37 alunos.
Ao final desse ano, apenas 50 concluíram a educação básica. Uma perda significativa de alunos
ao longo dos anos letivos. Em 2015, eram quatro salas de 1ª série; em 2016, eram três de 2ª
série e, em 2017, duas de 3ª série do ensino médio.

48
49

Em 2016, não estavam digitados os dados de 2015.
Registros de apoio para análise estão nos anexos D, do volume 2 da pesquisa.
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Diante desse fato, há três constatações possíveis: primeira, não há como atribuir o
fechamento dessa escola ao alto índice de evasão/retenção e transferência, tendo em vista que
há escolas do entorno com índices maiores de perda de salas ao longo dos anos estudados.
No entanto, foi identificado que a estrutura física desse prédio estava muito precária e
que a escola mais próxima, a 1,5 km, conforme descrito no paper, com uma ociosidade maior,
mas com estrutura física melhor, receberia os alunos dessa unidade escolar. Esta, portanto, seria
a segunda. Caberia uma questão: Qual o motivo de prédios escolares com estrutura física
precária?
A terceira constatação evidencia que a reorganização pelo esvaziamento desse grupo de
escolas de uma mesma região parece ser uma ação que permitiria estabelecer locais específicos
para o atendimento da demanda do ensino médio, limitando esse atendimento. Todas as ações
convergem para que a perda de alunos seja um caminho propício para menor atendimento da
demanda e, consequentemente, para a diminuição de gastos.
Com vistas à identificação da evasão e retenção nas escolas públicas estaduais de Santo
André, foram utilizados como fonte os dados do Inep, tendo sido encontradas informações sobre
o aumento das matrículas no ensino médio em 2016.
São 8,1 milhões de matrículas no ensino médio • 22,4% dos matriculados (1,8
milhões) estudam no período noturno; • 95,6% dos matriculados frequentam
escolas urbanas; 12,5% dos matriculados estão em escolas privadas. A rede
privada cresceu 4,5% em oito anos • com 6,9 milhões de matrículas, a rede
estadual tem uma participação de 84,8% no total do ensino médio e concentra
96,9% das matrículas da rede pública [...]. (BRASIL, 2017b, p. 18).

Nos dados do Inep de 2017 foi verificado que, em 2016, o ensino médio apresentou uma
recuperação no âmbito das matrículas, com crescimento de 0,7%, contudo, nas taxas de
reprovação/abandono atingiu 13,8% em 2011 e 11,5% em 2015, do total de matriculados, sendo
que a série que mais apresenta reprovação/abandono é a 1ª do ensino médio.
Um próximo arquivo registra (BRASIL, 2017b, p. 13) o índice de evasão/retenção de
cada estado brasileiro e apresenta o estado de São Paulo com um índice de 10% a 20% de
evasão/abandono e retenção no ensino médio.
Atualmente, apesar de a estrutura escolar permitir o acesso à instituição pública, de a
legislação vigente ter como um dos seus focos a gestão democrática e da existência das Escolas
de Tempo Integral e do Programa de Ensino Integral no estado de São Paulo, a evasão/
retenção/transferência, principalmente no ensino médio, é alarmante. A composição inicial das
salas com 50 alunos poderia ser uma das respostas à evasão? Outro aspecto importante a ser
destacado é a frequência irregular dos professores que atuam nesses contextos.
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A última constatação do parágrafo anterior é um fenômeno que tem comprometido a
permanência dos alunos na escola pública, pois a ausência de professores, em alguns casos,
implica aulas vagas, esvaziamento do processo de ensino-aprendizagem, o que, em virtude do
ócio, gera muitos conflitos entre alunos. É fato que problemas com o corpo docente afetam os
discentes.
Às ausências soma-se a morosidade de contratação de docentes efetivos, a baixa
admissão dos professores, pouca formação contínua e baixos salários. Um novo detalhe, cada
dia mais frequente, também afeta o cotidiano escolar, carecendo de mais estudos. Há escolas
com estudantes de várias nacionalidades falando línguas diferentes. Não se trata de tarefa fácil
atuar em uma sala de aula com 50 alunos divididos em duas ou três nacionalidades.
Essas, enfim, configuram-se em razões suficientes para que haja fracasso escolar,
absenteísmo discente e docente, culminando na evasão escolar. Quais razões, além dessas,
podem ser consideradas relevantes para que a ociosidade dos prédios escolares aumente? Ou
seja, quais razões a mais podem promover a evasão escolar no ensino médio? Observa-se que
a instituição escolar está frágil não somente na estrutura física, mas também no que se refere à
estrutura humana. Autores como Arelaro (1988) e Kruppa (2015), como veremos a seguir,
dizem que os dois fatores cooperam para o fracasso na qualidade da aprendizagem e para o
esvaziamento da escola.

2.6 A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
O então Secretário da Educação, Renato Nalini50, informou, em notícia publicada no
jornal El País – Brasil, em 18/10/2016, que a “[...] reorganização escolar foi feita em gabinete,
sem se abrir para a discussão” (ROSSI, 2016). Observa-se, no entanto, que as salas de aula
continuam sendo fechadas nessa gestão, bem como as parcerias questionáveis continuam sendo
feitas de forma não dialogada e justificadas pela baixa qualidade de ensino aferida nas
avaliações externas.
Algumas parcerias têm sido feitas, como relatado anteriormente. Mesmo assim, de 1990
até 2017 há pouco avanço nos índices educacionais da educação básica pública paulista. Esse

50

Verificar reportagem no anexo B.20 do volume 2 da pesquisa. Trata-se de uma reportagem de 18 de outubro de
2016 publicada no El País com o secretário de educação que substituiu o secretário que liderou a proposta de
reorganização. Nela há registro de que houve pouco diálogo entre SEE-SP e sociedade para efetivação da
reorganização das escolas.
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fato continua afligindo professores e mobilizando pesquisadores. O discurso por uma educação
de qualidade é recorrente na academia e nos meios escolares da educação básica.
Márcio da Costa (1994) defende que o Estado não tem cumprido seu papel social junto
à grande massa de excluídos da sociedade brasileira que adentra os muros escolares. Bernardo
Kliksberg (1998) ressalta que uma sociedade desenvolvida tem como foco o aperfeiçoamento
do capital social e do capital humano, culminando em uma educação de qualidade, mas de qual
qualidade ele está se referindo? Qualidade para o mercado? Para ele, a qualidade educacional é
o resultado de um Estado que investe em educação pública nos níveis básico e superior.
Bernardo Kliksberg (2014, p. 7), na introdução do texto Como enfrentar a pobreza e a
desigualdade: uma perspectiva internacional, assevera:
A educação é a base do progresso das pessoas, das famílias e dos países. Os
países que lhe deram alta prioridade e investiram nela consistentemente
receberam seus infinitos dividendos. Na América Latina, as políticas
neoliberais, apesar de valorizá-la no discurso, destinaram-lhe recursos muito
limitados. Além disso, implantaram projetos educacionais discriminadores:
um bem elaborado, para as elites, e outro diferente, de baixa qualidade, para
os setores populares. Desse modo, no contexto neoliberal, a educação se
transformou em um mecanismo de reprodução e garantia de desigualdades.

O item 12 do paper expõe: “Melhor ambiente escolar – novo modelo de escola mais
propício para a aprendizagem”. Conforme expressou a vereadora, “[...] o governo paulista está
sob a liderança de um mesmo partido há pelo menos 20 (vinte) anos e estão apresentando nesse
registro problemas educacionais que já não deveriam existir”. Quais são esses problemas?
Examinados todos os itens do material encaminhado à vereadora e os índices das
avaliações externas, diante dos registros, fica evidente que a educação pública tem baixa
qualidade que deriva da redução de investimento nessa área e que provoca a redução da
permanência dos alunos na rede pública estadual. Kliksberg (2014, p. 13) afirma:
A Finlândia gasta em educação primária 5.373 dólares por aluno; Espanha
4.800; México, 1.604; Colômbia, 1.257. A Costa Rica é exemplar nesse
campo. Em sua Constituição, está previsto que o investimento em educação
não será inferior a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) anual. O Congresso
argentino aprovou uma lei que obriga o Estado a investir um montante similar,
e países como o Brasil e o Uruguai têm melhorado consideravelmente seus
investimentos. Em 2011, a Argentina foi líder continental, com um
investimento de 6,47% de seu Produto Interno Bruto (PIB). A solução não
passa – como pressionaram alguns organismos financeiros internacionais –
por subtrair dotações às universidades, em geral subfinanciadas, para
transferi-las às escolas primárias. Ambas são imprescindíveis. É necessário,
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portanto, ampliar o investimento em educação frente a outros setores menos
prioritários e melhorar sua qualidade. 51

Na Folha de S. Paulo, de 17/10/2015 – A3, há um artigo assinado pela professora Sonia
M. Portella Kruppa (Feusp), intitulado Qualidade na contramão, antecedido, na mesma página,
pelo artigo de Rose Neubauer (ex-secretária de Educação de São Paulo, a qual liderou a
reorganização em 1995), denominado A escola que faz diferença, ambos escritos com a
finalidade de responder à pergunta: É correta a decisão do governo de São Paulo de separar
alunos por ciclo escolar? A essa pergunta, Rose Neubauer respondeu que se faz necessária uma
escola com equipamentos e estrutura física apropriada para cada segmento de ensino.
Sonia Kruppa entende que separar os estudantes por faixa etária impede diálogo entre
os professores dos diversos segmentos. Relata, ainda, que essa separação aconteceu na
reorganização anterior e “[...] destruiu a única rede pública que tinha alcançado a condição de
universalização do ensino fundamental num único prédio” (KRUPPA, 2015b). Ademais, afirma
que houve, nessa transição de alunos, aflição das famílias quanto aos locais para onde as
crianças foram transferidas; similar angústia ocorreu em 2015.
Kruppa relata também que, oportunamente, a administração pública estadual conseguiu
grande redução de gastos reorganizando escolas com apenas o segmento dos anos iniciais.
Neubauer (2015b, p. 247) menciona: “O fato é que, entre 1995 e 1996, 69% das escolas foram
reorganizadas”. Adrião (2008) apresenta que, em 1998, foram fechadas 864 escolas. Na Revista
Escriba (1996), do Gabinete do Governador, está descrito como ganho público o fechamento
de 7.500 classes, a desativação de 120 escolas e o retrocesso na construção de 1.400 novas salas
de aula, confirmando a afirmativa inicial.
Segundo artigo de Kruppa (2015b), entre 1995 e 1999, a desativação atingiu
[...] pelo menos, 150 escolas, com diminuição de 10.014 classes, já na
passagem de 1995 para 1996; e diminuíram 376.230 atendimentos entre 1995

51

Observa-se que esses dados são referentes a 2014. No mesmo texto Como enfrentar a pobreza e a
desigualdade: uma perspectiva internacional, Kliksberg (2014, p. 35-36) diz: “A população exige educação.
No processo de democratização, os investimentos nesse campo têm aumentado, e se tem conseguido
consideráveis avanços em pautas como a massificação do ingresso à escola primária e uma forte queda das
taxas de analfabetismo. No entanto, os resultados dos sistemas educacionais da região continuam muito
distantes das metas desejáveis. Apenas 49,7% dos estudantes terminam o nível secundário, e 7,4% concluem
o nível universitário. A evasão escolar, as repetências e o atraso estão concentrados nos setores de menores
rendas, e existe uma enorme distância entre eles e os setores de maiores rendas. Como enfrentar a pobreza e a
desigualdade? Entre os 20% mais pobres, apenas um em cada cinco jovens termina o secundário. Entre os 20%
mais ricos, são quatro em cada cinco. Menos de um em cada cem jovens dos 20% mais pobres termina a
universidade. Entre os 20% mais ricos, um quinto termina a universidade. As causas de evasão dos 20% mais
pobres são muito concretas: desnutrição, trabalho infantil, famílias desestruturadas, pobreza. Além disso, há
uma diferença de qualidade. As escolas privadas têm mais horas de aula, professores mais bem remunerados,
mais recursos de apoio, melhor infraestrutura do que as escolas públicas”.
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e 1998, com decréscimo de 5,61%, enquanto as redes municipais aumentaram
841.860 atendimentos, crescendo em quase 60%.

O Censo Escolar da Educação Básica, do ano de 2016, descreve que
[...] 62,5% das escolas brasileiras oferecem os anos iniciais do ensino
fundamental. Nos últimos oito anos, houve uma redução de 17,5% no número
de escolas que ofereciam esta etapa de ensino. Este movimento se deve à
estabilidade demográfica, à melhoria do fluxo escolar nos anos iniciais do
ensino fundamental e à reorganização das redes de ensino, que pode ser
observada pela redução de escolas de pequeno porte – o número de escolas
com uma sala que passou de 41.493 em 2008 para 21.313 em 2016 [...]
(BRASIL, 2017b, p. 4).

Ademais, a SEE-SP diminuiu gastos com folha de pagamento52 e, se retomada a história,
como informou Kruppa (2015b), ninguém poderia refutar que o passo seguinte dessa nova
reorganização seria ampliar a municipalização.
Em 28/11/2015, Luiz Carlos de Freitas (2015), diretor da Faculdade de Educação da
Unicamp, relatou ao Jornal El País – Brasil que “[...] investir na educação seria o caminho e
não tentar reorganizar para gerar economia”.
Investir na educação pública numa economia neoliberal é uma contradição? Libâneo,
Oliveira e Toschi (2012, p. 129), na obra Educação Escolar: Políticas, Estrutura e
Organização, relatam, no subtítulo Objetivos para uma educação pública de qualidade diante
dos desafios da sociedade contemporânea, que “[...] a globalização é uma tendência
internacional do capitalismo que, com o projeto neoliberal, impõe aos países periféricos a
economia de mercado global [...] a minimização do Estado nas áreas econômica e social”,
trazendo resultados perversos a esses países, pois afetam diretamente as áreas da sociedade que
mais auxiliam na formação qualitativa do desenvolvimento humano, que são saúde e educação
(PNUD, 2015), resultando, ainda, em “cidadania social degradada” (KLIKSBERG, 1998, p.
12), própria dos países periféricos, saqueados pelos centrais (MCNEILL, 1964).
Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), o escape à dominação consiste em fundamentar
a educação pública de qualidade no contexto atual sobre três pilares: preparação para o processo
produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional, formação para a cidadania
crítica e participativa e, finalmente, formação ética. Referente à cidadania, eles entendem que
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Nota-se que essa reportagem é de 2015, mas, em 2019, um novo governo no Estado de São Paulo tem sido
evidenciado por reduzir investimentos na educação de São Paulo. Cf. Linhares e Marques (2019). Temos ainda
descrito que a Constituição Estadual determina que o governo aplique o mínimo de 30% na Educação e na CF
de 1988 tem como referência, o mínimo de 25% de aplicação. Segundo descrito na notícia, o governo tucano
está abaixo do índice legal desde 2011.
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Cidadania hoje significa, usando expressão do educador italiano Mário
Manacorda (1989), dirigir ou controlar aqueles que dirigem, e, para que isso
ocorra, o aluno precisa ter condições básicas para situar-se competente e
criticamente no sistema produtivo. Nesse sentido a preparação para a vida
social é exigência fundamental, especialmente porque um dos pontos fortes
da chamada sociedade pós-moderna é a emergência de movimentos
localizados, baseados em interesses comunitários mais restritos, no bairro, na
região, nos pequenos grupos, organizados em associações civis, entidades
governamentais etc. A preparação para a vida social é exigência educativa
para viabilizar o controle não estatal sobre o Estado, mediante o
fortalecimento da esfera pública não estatal. (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2012, p. 135).

Trata-se de formar cidadãos conscientes da realidade, e formar indivíduos sob essa
perspectiva, em uma sociedade explorada, não é tarefa fácil. Na obra de Bourdieu (1997, p. 77),
A miséria do mundo, ao explanar sobre a situação dos subúrbios onde residem os imigrantes na
França, ele retrata que a população de desempregados ou subempregados tem fraco
desempenho escolar e estão sujeitos à marginalidade, “[...] sentindo-se excluídos eles são
levados a assumir comportamentos que os excluem ainda mais [...]”.
A presente pesquisa tem como referência os documentos oferecidos gentilmente pela
vereadora de Santo André, mas, no caminho, entramos em contato com diversos textos
acadêmicos, jornalísticos e com algumas pessoas que participaram desse movimento, fato que
trouxe corpo ao estudo. Os dados nos fizeram identificar a postura e as necessidades dos
estudantes, assim como a postura e as necessidades do governo, e inquirir sobre qual qualidade
de aprendizagem seria importante aos estudantes da educação básica pública.
O que interfere na qualidade? Atender apenas um segmento é um dos fatores que
incidem na qualidade, diz a SEE-SP. Diante disso, por que atender apenas um segmento numa
escola?
A necessidade de a escola atender apenas a um segmento de estudos pareceu, durante a
pesquisa, fator de consenso entre os entrevistados. Estes informavam que tal seria importante,
porque os estudantes maiores não respeitam os menores, mas ao mesmo tempo alguns irmãos
seriam separados, criando um transtorno para as famílias. Retoma-se a questão: As relações
conturbadas no ambiente escolar são motivo para reorganizar e fechar escolas? Igualmente,
observou-se que seriam fechadas escolas e o ensino noturno de localidades extremamente
vulneráveis do território paulista. Por que esse fechamento? Pela densidade demográfica? Essas
regiões têm alta natalidade. A argumentação da SEE-SP parece rasa.
Considera-se, portanto, muito indicado refletir a respeito de qual projeto educacional
seria adequado para atender às diversas realidades das escolas de São Paulo e de como investir
integralmente em um propósito para construir uma sociedade mais igualitária.
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Diante desses objetivos, quais as responsabilidades a serem assumidas por uma
sociedade que compreende a educação como necessária para o desenvolvimento humano e
social? Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 133), será apoiar uma educação básica pública
que seja
[...] agente de mudanças, capaz de gerar conhecimento e desenvolver a ciência
e a tecnologia; trabalhar a tradição e os valores nacionais ante a pressão
mundial de descaracterização da soberania das nações periféricas; preparar
cidadãos capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade e de
transformá-las positivamente.

Tendo como foco o objeto de estudo, isso significa não simplesmente fechar escolas,
mas instrumentalizá-las para atender às especificidades de cada localidade; aumentar e valorizar
o quadro de apoio, especializando e remunerando adequadamente todos os que participam da
construção desse cenário educativo. Políticas públicas, como a proposta de reorganização do
governo do estado de São Paulo, somente aumentam os efeitos negativos de sociedades
periféricas.

2.7 POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS INCLUDENTES

O foco da população da periferia dos países subdesenvolvidos nem sempre é a educação
escolar, mas a sobrevivência, e isso envolve um trabalho remunerado. A reversão dessa
realidade exigiria que modelo de política pública educacional? À luz de Azevedo (2003), as
políticas públicas regulatórias são de incumbência do Poder Legislativo e emergem da demanda
da sociedade como um todo.
As demandas educacionais têm sido apontadas por quem? Quais os membros da
sociedade que assumem o caráter de influenciadores no Legislativo a favor da educação? Em
quais aspectos as políticas públicas sobre educação estão embasadas e sob qual olhar elas se
materializam?
As questões educacionais estão comumente relacionadas aos interesses da elite,
impondo aos grupos pouco representados uma existência de inexpressividade,53 não se
configurando, por isso, em grupos de pressão política (MELTON, 1996), existindo, assim,
sujeitos à dominação e opressão, no interior do “espaço social” menor que ocupam
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Oposto de expressividade – direito de opinar e trazer às discussões temas que são relevantes aos excluídos
sociais.
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(BOURDIEU, 2014, p. 27; CATANI, 2007, 2011). Esse fato traz à baila as necessidades de
novos grupos de representatividade na sociedade, multidimensionando o poder.
Para Azevedo (2003), a política de governo tem por objetivo original beneficiar o todo
social. Trata-se do governo em ação, mas também da análise e avaliação da trajetória dessa ação
e, quando necessário, propor mudanças de rumo. No entanto, alguns programas de governo
trazem movimento diverso, e atuam na perspectiva unilateral. Dito isso, para o autor, trata-se
de o governo retomar a ideia inicial, sobre uma organização de sociedade que realmente vise à
participação de outros atores na tomada de decisões, materializando o conceito de inclusão
social.
No caso das políticas educacionais, agentes de quais campos poderiam opinar? Atores
que vivenciam a prática escolar e refletem sobre o que de fato ocorre nesse universo
(pesquisadores, professores, alunos e funcionários), ou seja, agentes que atuam ou atuaram na
dinâmica escolar, que vivenciam os problemas desse espaço, seja pelo conhecimento técnico,
seja pela experiência cotidiana no espaço educacional ou pelo envolvimento filosófico e
sociológico com o tema. Essa representatividade se daria em qual modelo e circunstâncias?
Entender políticas de educação como um processo de construção intelectual feito por
seus próprios atores é imperativo para uma sociedade com objetivo de desenvolvimento
conjunto. Portanto, nesse sentido, caberia expandir a regulamentação e a ordenação de práticas
educativas que vinculassem academia e educação básica, observando nesses estudos as
necessidades da população, identificando problemas a serem sanados, reconhecendo teorias que
conversem com o que foi observado e identificado, para finalmente propor intervenções para a
construção de uma educação de qualidade54.
54

Está sendo construído um documento de forma coletiva, que apresenta algumas Propostas para as Políticas de
Ensino Médio. A iniciativa, como diz no documento, vem da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo, da Ashoka e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação com o objetivo de coordenar a construção
coletiva de propostas para as políticas de ensino médio, engajando diversas organizações representativas dos
agentes envolvidos e alinhadas em torno de princípios comuns, sensíveis aos temas da inclusão, democracia,
contemporaneidade e transformação. A iniciativa contou com o patrocínio do Instituto Unibanco, da Fundação
Santillana e com o apoio da Associação Cidade Escola Aprendiz e do Escolas Transformadoras, realizado pela
Ashoka e com o Instituto Alana. Reconheceram-se de partida os grandes limites do atual modelo de ensino frente
às necessidades de nossos jovens, assim como o pouco espaço que a intensa discussão da reforma do ensino médio
ofereceu para a construção coletiva de propostas alternativas que possam unificar os diversos agentes. Levou-se
em conta também que, a despeito do fracasso daquele modelo, há escolas e outras instituições com práticas
inclusivas, democráticas e transformadoras, que apoiam estudantes a se qualificar academicamente e mostrar sua
capacidade de gerar mudanças positivas no seu contexto, o que fortalece o engajamento em sua própria formação.
São práticas que se fazem pela mobilização de seus professores, gestores, estudantes, famílias e comunidades.
Foram realizados encontros em diferentes regiões do país, com participação presencial e virtual, para apresentação
de propostas e busca de convergências. Os materiais produzidos pelas organizações participantes e também o
registro dos encontros foram postos à disposição em portal eletrônico da iniciativa
(https://www.politicasensinomedio.org/) e nos de instituições parceiras, de modo a difundir amplamente a
iniciativa. O processo gerou este documento em torno do qual se pretende estabelecer interlocução produtiva com
autoridades do poder público. Os participantes que o subscrevem estão relacionados ao final. Os tópicos são cinco.
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Destaca-se que a integração entre professores da educação básica e professores da
academia já existe; todavia, seria interessante criar diversos momentos de encontro e organizar
debates periódicos, tornando assim mais acessível o espaço acadêmico aos estudantes do ensino
médio das escolas estaduais.

A seguir, elencaremos dois deles. “I. Juventudes: modos de vida, condições, expectativas, projetos de vida e
ações. As políticas públicas devem considerar os diferentes contextos, modos e condições de vida juvenil no
Brasil. O ensino médio deve favorecer os projetos de vida dos jovens, que alicerçam suas expectativas a respeito
do futuro, bem como seu engajamento em ações presentes, na esfera escolar e fora desta. Para tanto, as políticas
públicas devem estimular a participação dos jovens na elaboração e implementação das políticas de ensino médio
e criar as condições nas escolas para o engajamento dos estudantes em ações coletivas e para a elaboração de
projetos de vida. 1. Todas as políticas relativas às orientações curriculares para o ensino médio deverão prever as
condições para: 1.1 A participação ativa dos estudantes no planejamento pedagógico; 1.2 Experiências nas
diversas linguagens e expressões, que qualifiquem trajetórias pessoais, o autoconhecimento, a valorização de si e
dos outros e a responsabilidade pelo mundo; 1.3 Escolhas de trilhas ou trajetórias de aprendizagem que
possibilitem o desenvolvimento de projetos de vida; 1.4 O desenvolvimento de projetos baseados na investigação
e na vivência de outras realidades. 2. Todos os entes federados devem criar programas de financiamento de
projetos formulados por grupos de estudantes, que contem com apoio de profissionais da escola e assessoria
especializada, visando ao engajamento em ações coletivas, na construção de projetos de vida e de políticas.
Deverão contemplar constantemente o aprendizado da participação cidadã naquelas ações, o conhecimento e a
formulação de políticas dos variados setores governamentais e a identificação de características, gostos e
aspirações de jovens para a construção de projetos de vida, além de modos de tomar decisões na gestão dos
estabelecimentos e das redes escolares. Os recursos dos programas serão empregados em transporte, alimentação,
hospedagem, fontes de informação e comunicação. Será feita adequação das jornadas para que docentes possam
acompanhar estudantes em atividades fora do espaço escolar, inclusive viagens, e contratação eventual de
profissionais para as demais atividades regulares da escola, de modo a viabilizar a dedicação de docentes às ações
envolvidas nos projetos. 3. As políticas de avaliação da aprendizagem e ingresso no ensino superior devem incluir
experiências diversificadas dos estudantes, como projetos desenvolvidos na comunidade, participação em ações
coletivas e cuidados com o coletivo escolar. 4. O sujeito da avaliação da aprendizagem deverá ser prioritariamente
os próprios estudantes, envolver também os docentes e outros profissionais que lhes deem apoio e eventuais outras
pessoas beneficiárias de seus projetos, tais como familiares e moradores da vizinhança. II. Ensino médio no
contexto das reformas. A reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular fazem parte de um
conjunto maior e isolaram aspectos da educação. Foram medidas tomadas sem a participação dos principais
agentes envolvidos com a escola e a formação de seus profissionais, embora devessem favorecer a superação das
dificuldades encontradas pelos jovens e pelas instituições para participarem dos seus processos de construção.
Para tanto, é preciso garantir que as reformas não atentem contra a autonomia pedagógica, administrativa e
financeira das escolas e incentivem a elaboração e continuidade de seus projetos político-pedagógicos e dos
programas públicos não obstante as mudanças de governo. Devem concretizar a integração das políticas para
assegurar o direito constitucional à educação tanto quanto as condições para a avaliação das reformas e políticas
vigentes.5. Instituir mecanismos de formação docente e discente nas escolas para avaliar reformas vigentes nas
políticas econômicas e sociais, com a participação de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário
e da comunidade escolar, mobilizando recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 6. Reconstruir
as políticas de avaliação e formação do docente do ensino médio através da participação direta das escolas
(estudantes, docentes, funcionários, gestores, famílias e demais parceiros da comunidade) em espaços
democráticos voltados para a inovação, o fortalecimento da cultura democrática e o combate às desigualdades. 7.
Aumentar vigorosamente o salário mínimo de modo a cumprir a Constituição da República em seu artigo 7º,
inciso IV, tornando-o capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador ‘[...] e de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social’, juntamente com
um conjunto de medidas destinadas às juventudes, que criem condições objetivas para acesso e permanência na
escola, por meio do apoio à mobilidade dos estudantes, às atividades esportivas, às práticas culturais, à geração
de renda e à alimentação adequada. [...].” Disponível em: https://www.politicasensinomedio.org/. Acesso em: 24
ago. 2019. O texto tem outros itens, como foi descrito acima, e uma cópia comporá os anexos da presente pesquisa.
Trata-se de um documento que propõe ações importantes para a reversão do cenário educacional apresentado até
o momento nesse estudo. Sobre a região sudeste, na qual se situa o Estado de São Paulo, cf.
https://www.politicasensinomedio.org/regiao-sudeste?fbclid=IwAR3rpKmSYDYXKsi_AyBC_aDsZirQmx6YU-rVXqmsb49JRb3_nq6cjOcMg8. Acesso em: 24 ago. 2019.
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Além disso, mediante o descrito até o momento, seria oportuno pensar que os estudantes
do ensino médio precisam de apoio formativo para que permaneçam na escola. O primeiro seria
uma bolsa de estudos para o aluno de período integral, não se trata de ‘Bolsa Família’. 55 No
caso do aluno que realmente queira trabalhar, poderia haver mais vagas para o ensino noturno
e um horário de trabalho que permitisse a frequência escolar. Ou seja, o explanado até então
destaca que as políticas de governo para essa etapa de estudos poderiam atuar no sentido
colaborativo e realmente inclusivo.
Luiz Carlos de Freitas (2016) destaca, no título A organização do trabalho pedagógico
no contexto atual do ensino público brasileiro, que representantes do sistema políticoeconômico neoliberal se assenhoraram da educação. Ele explana sobre fundações e empresas
atuando junto à educação pública e comenta:
A política do Estado de São Paulo, por exemplo, já está fortemente
influenciada por meia dúzia de fundações que pululam em volta da Secretaria
da Educação. Veja que grandes empresas de consultoria são instaladas dentro
do prédio da Secretaria da Educação. (FREITAS, 2016, p. 223).

As referidas instituições atuam junto à Secretaria de Educação. Muitas consultorias que
já passaram pelas Diretorias de Ensino da SEE-SP, principalmente da capital paulista, são
reconhecidas como instituições “parceiras”. Na atualidade, o Método de Melhoria de
Resultados (MMR), com assessoria da Falconi56, tem feito intervenções no processo de ensino
e de aprendizagem das escolas da Região Leste de São Paulo e, segundo reportagem já
referenciada da Folha de S. Paulo, de 24/11/2017, haverá intervenção de outra empresa para
evitar a evasão escolar.
Para tanto, foi veiculada a minuta de edital de concorrência, objetivando a contratação
de serviços de execução e gerenciamento de ações pedagógicas voltadas ao aumento na
aprovação e diminuição da evasão escolar, sem redução da aprendizagem, dos alunos da rede
estadual de ensino médio, em 23 de novembro de 2017, no site da SEE-SP57.
Esse novo contrato acrescenta a problemática da evasão escolar no estado de São
Paulo.58 Qual seria a ação estatal mais adequada para inibir a evasão escolar? Transferir
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O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Disponível
em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 24 jan. 2018.
Disponível em: https://www.falconi.com/pt/. Acesso em: 3 jan. 2018. Também: https://falconi.com/quemsomos/compliance/. Acesso em: 24 ago. 2019.
Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/sociedade/educacao-abre-consulta-publica-sobrecontrato-de-impacto-social-nesta-quinta-23/. Acesso em: 3 jan. 2018.
Disponível
em:
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2017/11/CIS-MINUTAS-EDITAL-TR-eCONTRATO-v7-21-11-2017-16h07min.compressed.pdf. Acesso em: 3 jan. 2018.
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recursos para instituições “parceiras” tem sido a resposta desse governo para resolver os
impasses da educação de São Paulo.
O fechamento das unidades escolares se amparava em dois aspectos: a mudança
demográfica gerando salas ociosas e o desempenho dos estudantes em avaliações externas
maior em escolas que atendem um único ciclo.
Eduardo Girotto et al. (2017), no artigo A Geografia da Reorganização Escolar: Uma
análise espacial a partir da cidade de São Paulo, destacam regiões do estado em que há redução
demográfica, mas outras regiões que não. Para ele, nesses casos, a SEE-SP deseja repassar a
demanda escolar para o município. As regiões nessa segunda condição, em geral, são
periféricas, incidindo na redução de vagas para os estudantes de baixa renda. Segundo anúncio
da SEE-SP, os alunos das escolas reorganizadas seriam transferidos para escolas a 1,5 km da
escola em que estavam matriculados. Nem todos aceitariam essa mudança, por fatores
espaciais, principalmente, vinculados à violência dessas localidades. Nessa ação, o Estado não
somente se eximiria da responsabilidade com o ensino fundamental (anos iniciais), mas também
do atendimento da demanda EJA e do ensino médio noturno, pois a menor oferta de escola na
proximidade das residências provocaria maior evasão escolar.
Além disso, o autor identifica outro interesse do estado em disponibilizar os prédios
escolares. Há escolas consideradas de passagem, em geral, situadas em regiões de alto interesse
imobiliário; os espaços destinados às escolas bem localizadas seriam “vendidos” a
empreendedores desse ramo.59 Para esse estudioso, entender a reorganização escolar por meio
de representação cartográfica demonstrou que o raciocínio demográfico, que justificava a
reorganização, tinha caráter difuso; a ideia de melhor qualidade também; a redução de custos
se demonstrou o motivo mais relevante para essa política pública, a exemplo do que ocorreu
em 1995. Girotto (2017, p. 137) diz: “Trata-se de um movimento que tem buscado nortear a
escola, o trabalho docente, a organização curricular e tantas outras dimensões da educação
pública a partir da lógica empresarial e tecnicista”.
O processo de gerenciamento da escola pública pode ser evidenciado desde 1964, no
período da ditadura militar no Brasil. A Lei nº 5.692/71 é o resultado de acordo firmado entre
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Segundo Girotto (2017, p. 145), com base em dados de 2014, apenas 34,7% das escolas sob a administração
da SEE-SP possuem laboratório de ciências (e aqui não é possível saber se, de fato, os mesmos são utilizados
no processo educativo por alunos e professores); 19% possuem sala de recursos para Educação Especial; e
ainda existem 15% de escolas sem bibliotecas e 10% sem quadras poliesportivas. Apesar de elevado número
de escolas com sala de informática (95,8%), a proporção aluno/computador é inadequada (16,7 alunos para
cada computador). Diante destes números, é possível concluir que a lógica de racionalidade dos recursos se
sobrepôs às promessas feitas aos alunos (durante o período que propunha a reorganização).
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o MEC e Usaid; nesse momento, a visão empresarial adentra os muros das escolas públicas de
educação básica, alterando o ideário da educação integral para todos60.
A partir de 1990, o pensamento neoliberal ganhou espaço, sob a influência do Consenso
de Washington e houve adesão desse ideário no Brasil a partir de 1995, ampliando a ação
gerencial da educação. Nesse período, foram identificadas amplas reformas educacionais
(ADRIÃO, 2008) amparadas pelas organizações internacionais, como Banco Mundial, Fundo
Monetário Internacional, Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico e
Organização Mundial do Comércio. Esse amparo leva o país à subordinação financeira e a atuar
segundo os ditames internacionais, sem considerar as necessidades internas para que a educação
seja de fato universalizada e de qualidade.
No estado de São Paulo, tem sido mantida viva a lógica gerencial e tecnicista desde
então, fato que vem submetendo a educação básica pública à carência financeira; isto é, há
pouco investimento, que reflete na precariedade da estrutura física e da organização humana,
fatores que comprometem a ação docente e o êxito educativo do estudante e, ainda, para afligir
mais os educadores, validam o discurso da SEE-SP sobre a necessidade de intervenção de atores
externos às escolas. Nota-se, como foi observado anteriormente, que há diversas instituições
que interferem61 no cenário escolar, inibindo a autonomia das equipes gestoras e dos professores
no fazer pedagógico. Sugerem que se trata de formação em serviço.
Outro aspecto que caberia destacar é o controle da prática educativa, originária de um
currículo oficial vinculado, atualmente, à ideia de conquista de resultados nas avaliações
centralizadas: internas (AAP) e externas (Saresp e Saeb). Esse movimento tem sido questionado
no interior das escolas pelos professores, em especial. Apesar das intervenções, os resultados
não têm sido os mais animadores. No que se refere ao ensino médio, todas as escolas do país
estão aquém do esperado. No que consiste ao Estado de São Paulo, que tem o maior PIB 62 do
60

61
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É um Ensino Médio totalmente dualista, pragmático, um retorno à Lei 5692/71, do período da ditadura militar
e os itinerários formativos da BNCC são uma verdadeira armadilha à ideia de educação integral e à formação
cidadã. Lembrando que na reportagem a seguir “MEC esclarece que não haverá corte de nenhuma disciplina.
Ministério
da
Educação”
de
22
set.
2016.
Disponível
em
<
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=39581> . Acesso em: 01 nov. 2019, há outra descrição
sobre essa política educacional.
Girotto (2017, p. 138) diz que “Nos últimos anos, temos visto a criação de uma série de fundações – Instituto
Ayrton Senna, Todos pela Educação, Fundação Lemann, Instituto Inspirare, Instituto Unibanco, Fundação
Itaú, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, Instituto Natura – que passam a produzir materiais,
campanhas publicitárias, cursos de formação inicial e continuada ara professores, coordenadores e diretores de
escola, fundamentados numa educação tecnicista, gerencial e neoliberal. Para essas fundações, a resolução das
principais questões acerca da educação pública no país passa pela incorporação de mecanismos de
administração adotados no mundo empresarial, tornando-se cada vez mais comum falar de metas, eficiências,
produtividade na educação pública brasileira.”
O PIB – Produto Interno Bruto – é a soma de todas as riquezas produzidas em um dado território durante um
determinado tempo. O PIB representa o nível de crescimento econômico no qual um país, região, estado ou
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Brasil, se comparados os resultados nesse mesmo segmento em relação ao todo, em Português
figura na décima colocação e em Matemática na décima primeira 63.
Trata-se, enfim, de um momento histórico na sociedade paulista, em que o autoritarismo
do capital se sobrepõe aos valores educacionais, impondo a heteronímia a parcela significativa
da população, principalmente professores. Nesse momento, o descrédito à educação tem
afligido a classe educacional. Não há recursos para as escolas, nem há melhores salários aos
profissionais, mas há recursos repassados às mãos de quem não conhece e nem pode
transformar a realidade instaurada.
Prima facie, depreende-se do descrito que o neoliberalismo, no cenário paulista, com seu
potencial de desagregação humana e social, pelo foco na concentração de capital nas mãos de
poucos, acompanhado de um Estado que se exime das responsabilidades específicas com a
educação pública, tem sido capaz de inibir a construção de uma sociedade includente,
consolidando, consequentemente, a redução da escolaridade básica e o aumento da desigualdade
social em todo o estado de São Paulo, fazendo-se necessário, para reversão desse cenário, uma
melhor formação do estudante do século XXI. Nesse sentido, caberia uma proposta educacional
que os incluísse nos debates sobre educação e lhes desse suporte, tanto teórico quanto prático,
para que pudessem ser competentes e responsáveis na atuação cidadã. Trata-se, enfim, de pensar
um currículo que vislumbre uma formação política, pautada na ética e na formação cidadã.

2.8 PLANO PARA A EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL PARA 2019-2022

Em 2019, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo veiculou um Plano
Estratégico 2019-2022: Educação para o Século XXI64. Nele encontra-se a dimensão da rede,
conforme figura a seguir:

63

64

município se encontra, dimensionando o nível de produção nos setores primário, secundário e terciário. Dados
disponíveis em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/pib-dos-estados-brasileiros.htm. Acesso em: 22 set. 2019.
Dados disponíveis em: https://www.qedu.org.br/brasil/ideb/ideb-por-estados. Dados sobre o Brasil:
https://www.qedu.org.br/brasil/ideb/ideb-por-estados Acesso em: 22 set. 2019.
No plano está escrito: “O plano estratégico foi elaborado com base no diagnóstico da educação paulista e na
escuta de gestores, equipes técnicas, dirigentes, diretores, professores e estudantes. Serviram de subsídio para
a concepção do plano: estudos acadêmicos; dados de fontes secundárias; relatórios internos; planos de melhoria
construídos pelas diretorias de ensino; contribuições de especialistas da área de educação; propostas e sugestões
colhidas em um processo de escuta da rede. O processo de escuta ocorreu por meio de grupos focais, entrevistas
com dirigentes, questionários preenchidos por professores e estudantes, reuniões de trabalho e, em grande
medida, durante o Encontro com Dirigentes, Supervisores e Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico
(PCNP) das 91 diretorias de ensino, realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2019, que contou com cerca de
400 pessoas, e durante o Encontro Regional de Diretores Escolares, ocorrido nos dias 25 e 26 de fevereiro de
2019, do qual participaram cerca de 1.500 pessoas.” (SÃO PAULO, 2019, p. 5).
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Figura 5 – Dimensão da rede estadual de ensino paulista, em 2019

Fonte: https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/plano-estrategico2019-2022-seduc_compressed.pdf.

Nesse documento foram reiteradas as constatações do capítulo I sobre o avanço da
aprendizagem, conforme gráfico 10.

Gráfico 10 – Evolução do Ideb na Rede Estadual de São Paulo para o ensino médio (2005-2017)

Fonte: Inep (2018).

Além disso, o documento analisa a evasão escolar/abandono dos jovens do ensino
médio 65. Veja o gráfico 11.

65

O documento expõe que “A taxa de conclusão do Ensino Médio é outro desafio para São Paulo. Cerca de 26%
dos jovens de 19 anos não concluem o Ensino Médio. Desde 2014, esse indicador encontra-se estagnado com
uma melhoria em 2017. [...]. Em 2017, 272.881 jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola (13,1% do
total). Os jovens que não concluem o Ensino Médio tendem a ter um futuro marcado por inserção precária no
mercado de trabalho, baixos salários, desemprego, são propensos a terem mais problemas de saúde e podem se
envolver com o tráfico de drogas e a criminalidade. Além disso, mantêm um ciclo vicioso de pobreza, que gera
inúmeros desafios para famílias, bairros, comunidades e toda a sociedade. O abandono e a evasão escolar geram
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Gráfico 11 – Jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio (%) (2012 a 2017)

Fonte: IBGE/PNAD Continua (2017).

O interior do documento apresenta uma série de desafios e entregas; informa sobre um
modelo de gestão Compliance66, que advém do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), ou também pode sugerir a intervenção de mais uma instituição “parceira” na educação
paulista.
O documento finaliza relatando que haverá acompanhamento sistemático do trabalho a
ser desenvolvido67. Mais uma vez, um Plano Estratégico que parece ser algo inócuo, sem

66

67

impactos negativos na produtividade, na inovação e na competitividade, assim como na vida política e no
ambiente social. Para reverter esse quadro, é necessário ofertar uma educação que faça sentido para os
estudantes, a fim de engajá-los e prepará-los para a vida e o mercado de trabalho. Para formar cidadãos
autônomos, competentes e solidários é preciso oferecer uma educação integral que desenvolva as competências
para o século XXI.” (SÃO PAULO, 2019, p. 10-11).
O prefácio de uma publicação do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) assim narra: “Esta
publicação, Compliance à Luz da Governança Corporativa, é fruto de reflexões e discussões de um grupo de
voluntários que, durante seis meses, promoveu trocas de conhecimentos, experiências, visões e revisões para
que o IBGC pudesse contribuir para o amadurecimento de um assunto que entrou no topo da agenda dos líderes
das mais diversas organizações. A obra busca esclarecer, sob a ótica das melhores práticas de governança
corporativa, os aspectos mais relevantes para a existência e manutenção de um sistema de compliance eficaz,
que ajuda a preservar e gerar valor de longo prazo. Ao iniciarmos o desenho desta publicação, o primeiro
desafio colocado de imediato foi estabelecer os limites que o termo compliance tratado neste documento teria.
Afinal, por que compliance, e não integridade ou conformidade? Concordamos que a terminologia adotada
deveria proporcionar a abrangência necessária que buscamos enfatizar, mais ampla que o combate à corrupção,
reconhecendo também que a expressão compliance tem sido largamente difundida no Brasil, mesmo antes do
surgimento dos programas de integridade aos quais empresas brasileiras se habituaram após exigências na
regulação. O segundo desafio foi a definição do público-alvo. Uma vez que não pretendíamos desenvolver
‘mais um’ guia de como implantar um programa de compliance – objetivos para os quais existem publicações
de instituições renomadas –, a opção foi oferecer um conteúdo que atendesse, prioritariamente, membros do
conselho de administração. Como um instituto que nasceu de uma associação de conselheiros de administração,
o IBGC não poderia deixar de chamar a atenção de seu público de origem para um tema que tem exigido dele
mais cuidado [...]”. (IBGC, 2017, p. 7).
“Um plano estratégico só gera valor se é efetivamente implementado. A Secretaria de Educação adotará um
modelo de gestão e monitoramento dos projetos por meio do estabelecimento de metas anuais e trimestrais. O
monitoramento será realizado pelo gabinete por meio do Escritório de Planejamento e Projetos da Secretaria
de Educação. Para dar agilidade aos processos, será utilizado um sistema informatizado de gestão estratégica
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nenhuma garantia de efetiva execução. O Inova Educação vem acompanhado de sistema de
Vouchers, Secretaria Digital, em vez de PPP, metas e mecanismos de controle, convênios com
IOS, mediante os CIS – Controle de Impacto Social e o atual MMM – Método de Melhoria de
Resultados. São Paulo, nesse caminho escolhido, tornou-se um laboratório dessas propostas,
impulsionadas por empresários que se beneficiam da conturbada política educacional. Depois
da Fundação Mc Kinsey assessorando o Estado, agora é a Fundação Falconi. Nesse cenário o
mais triste é ver os próprios estudantes secundaristas parecerem sucumbir às injunções
conjunturais do momento.

de projetos em tempo real, o Sistema de Monitoramento do Governo do Estado de São Paulo
www.monitoramento.sp.gov.br. As metas e os projetos serão acompanhados com base em uma estrutura de
governança de quatro níveis que abarcará toda a Secretaria de Educação, o Conselho de Gestão da Educação
de São Paulo, o Conselho Estadual de Educação e o Governador. Semanalmente, serão realizadas reuniões dos
líderes de projeto com suas equipes, assim como dos líderes de projetos com os coordenadores da secretaria e
destes com o secretário da pasta, secretário executivo e chefe de gabinete para apresentação do andamento das
ações e deliberações necessárias. Mensalmente, será realizada reunião com o Conselho de Gestão e,
bimestralmente, com o Conselho Estadual de Educação para discussão do andamento dos projetos prioritários.
Por fim, trimestralmente, será realizada reunião com o Governador para apresentação do andamento dos
projetos e do atingimento das metas trimestrais. Ao final de cada ano, todas as metas dos projetos prioritários
serão analisadas com o objetivo de identificar o nível de cumprimento de cada uma das ações. Aquelas que
forem apenas parcialmente atingidas deverão ser justificadas pela área responsável e poderão ser revistas com
o aval do secretário da pasta e do secretário executivo.” (SÃO PAULO, 2019, p. 37).
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CAPÍTULO III – OS MOVIMENTOS ESTUDANTIS

As ocupações, segundo elemento do objeto de estudo, estão inseridas na categoria
movimentos estudantis, que por sua vez fazem parte de um contexto maior denominado
movimentos sociais. Esses, em geral, são necessários quando a sociedade visualiza pontos de
estrangulamento em seus direitos. Desta forma, coube nesta pesquisa trazer alguns aspectos
sobre esses momentos de resistência social ao longo do século XX e no início do século XXI,
no mundo e no Brasil, lembrando que, segundo o artigo 1º da LDB (Lei nº 9.394/96), os
movimentos sociais são parte integrante dos processos formativos em uma democracia
(BRASIL, 1996).

3.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS

No século XX, houve vários movimentos de resistência da população contra os regimes
que ampliavam, à época, as desigualdades sociais. Nas palavras de Chaterjee (2004), são
regimes projetados para destruir a identidade cidadã. Contra tal organização estatal surgem os
movimentos sociais, transversalizando a dominação e resgatando o ideal de cidadania.
Os movimentos tiveram vertente contra-hegemônica e foram ampliados na medida em
que o autoritarismo e as discriminações embasavam a estrutura de uma classe que ascendia
vertiginosamente ao poder político e econômico. Entre 1960 e 1968, a chamada contracultura
moveu o campo político. Na década de 1960, eclodiu, sob inspiração de jovens militantes nas
universidades, uma radical e intensiva ação da base operária, além do “[...] movimento militante
negro Black Power [inspirando, ainda], [...] uma segunda onda de feminismo e os movimentos
pelos direitos individuais” (PURDY, 2010). É de 1968, inclusive, o surgimento das “[...]
ocupações, manifestações, sublevações e barricadas em protestos [...]” contra as políticas
tradicionais (PURDY, 2010).
Esses movimentos não surgiram do acaso e não ficaram restritos àquele ambiente e
época. Os estudantes sintomaticamente colidiram com forças sociais mais amplas
caracterizadas por ideias antielitistas, mantendo uma postura crítica mais contundente à “[...]
alienação e à hipocrisia da sociedade norte-americana [...]” do que a diferença de classes e a
miséria econômica (PURDY, 2010). Os manifestantes pretendiam na ação verificar as causas
dos povos oprimidos, como negros e vítimas do imperialismo norte-americano, evidenciando
nesse contexto a guerra do Vietnã, os direitos estudantis nas universidades e mais liberdade
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individual na vida quotidiana. Enfatizavam a democracia participativa, a espontaneidade e o
ativismo criativo, tendências táticas e estratégicas (PURDY, 2010) que caracterizavam
movimentos sociais no mundo inteiro na época.
Em seguida, no Brasil, os movimentos sindicais, no fim da década de 1970 e meados
de 1980, apoiados por uma vertente da Igreja Católica, também representavam uma reação
significativa ao autoritarismo. Na década de 1990, os movimentos sociais ocorreram por
todo o mundo, tendo como participantes a grande massa de excluídos produzida pela
globalização (GOHN, 2013b, p. 13 e 19). Quanto à estrutura dessas organizações, a autora
afirma que
[...] as novas mobilizações não são convocadas por partidos ou sindicatos,
ainda que muitos deles peguem carona com o desenrolar das ações. A
principal explicação é dada não apenas pelos rumos que partidos e sindicatos
têm adotado na atualidade, mas sim pelo desencanto com a política, a
indignação do cenário de corrupção, falta de ética, mau uso do dinheiro
público e falta de vontade política dos dirigentes. [...] Marchas, manifestações
e ocupações organizadas na atualidade são promovidas por coletivos
organizados que estruturam, convocam/convidam e organizam-se on-line, por
meio das redes sociais. (GOHN, 2013b, p. 20-21).

Ainda ao final de 1990, observam-se novas formas de manifestações, a exemplo dos
jovens emergindo em manifestos públicos, principalmente após os eventos em Seattle em 1999.
Conforme Bringel e Muñoz (2010, p. 29):
Os protestos de Seattle e o nascimento do movimento antiglobalização
supuseram uma importante mudança, tanto na sociedade internacional [...]
como nas formas de mobilização política (já que insere um repertório renovado
de ação coletiva, marcado por dinâmicas internacionais e transnacionais). A
partir de Seattle, as forças sociais de diferentes naturezas [...] passam a
desempenhar um rol mais ativo no âmbito global, por meio de diferentes
estratégias e formas de participação. Tal fato permite o forjamento de um espaço
numa arena outrora completamente dominada pelos Estados e organizações
internacionais, os quais se veem obrigados a incluir em suas políticas uma maior
participação da sociedade civil. [...] o movimento antiglobalização demonstrou
uma importante capacidade de organização (criando amplas redes sociais ou
celebrando encontros relevantes, entre os quais se destaca, entre outros, o Fórum
Social Mundial) [...]. (BRINGEL E MUÑOZ, APUD, GOHN, 2013b, p. 16),

O que é corroborado por Gohn (2013b, p. 16), quando esclarece que
[...] os movimentos e mobilizações sociais mudaram novamente seus
territórios e o eixo de seus repertórios discursivos. Passaram da
antiglobalização (ou alterglobalização) para a negação da globalização e seus
efeitos sobre a economia e o social, especialmente após a crise econômicofinanceira de 2008.
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Por estes e outros motivos, os movimentos antiglobalização demonstram ser um
importante meio de mobilização planetária, criando amplas redes sociais ou celebrando
encontros relevantes para debater os efeitos negativos da globalização, entre os quais se destaca
o Fórum Social Mundial68, de mobilização internacional. Constata-se que essa forma de
organização mundial, no final do século XX e inícios do século XXI, reveste-se de grande
significado devido ao resgate de ideais de extrema direita, que visam à sobreposição exacerbada
do poder econômico (HOBSBAWM, 2001). Em 2018, por exemplo, a Universidade Federal da
Bahia (Ufba) sediou o Fórum Social Mundial e tratou no evento sobre os movimentos sociais
de todos os continentes, com o objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social
global. O tema do evento, que aconteceu de 13 a 17 de março, foi: Resistir é criar, resistir para
transformar69.

3.2 MOVIMENTOS JUVENIS

Em 2011, o Ocuppy Wall Street foi um exemplo de organização juvenil que, segundo
Slavoj ZiZek (2012), demonstrava a indignação pela falta de ética, de moral, de valores e
de justiça social. Manuel Castells (2009, p. 34), em Comunicación y Poder, menciona que
as relações de dominação estão sujeitas à resistência, por não serem, de fato, relações
sociais.
Para Gohn (2013b, p. 17), a comunicação foi ampliada devido à utilização de celulares
e diferentes formas de mídia móvel, trazendo à tona o ciberativismo, enquanto que, para
Castells (2009, p. 88), o potencial das tecnologias de comunicação reverte contextos políticos
unidimensionais:
No obstante, la comunicación de masas suele ser predominantemente
unidireccional. Sin embargo, con la difusión de Internet, ha surgido una nueva
forma de comunicación interactiva caracterizada por la capacidad para enviar
68

69

Trecho do artigo de Ana Lucia Santana (2019). Fórum Social Mundial. “O Fórum Social Mundial ou FSM é
um acontecimento anual, estruturado internacionalmente por representantes de organizações sociais de vários
cantos do Planeta. Ele tem por meta conter uma globalização moldada pelos líderes do modelo capitalistaliberal – a face oculta dos grandes complexos multinacionais e das instituições governamentais –, sempre
ratificado pelos estadistas de cada país. [...] Inicialmente o Fórum foi concebido como uma contraposição ao
Fórum Econômico Mundial de Davos, reunido anualmente em Davos, na Suíça, no mês de janeiro, organizado
pelas instituições mais poderosas do Planeta e por chefes políticos dos países mais ricos. Hoje, porém, eles são
normalmente realizados em datas distintas. O primeiro Fórum Social teve um caráter pioneiro; os que se
seguiram a ele caracterizam-se por uma procura constante de propostas não convencionais, que sejam um
contrapeso às ideias oficiais. Talvez por esse seu caráter alternativo, este evento atraia principalmente a
presença de membros da esquerda internacional, das mobilizações antiglobalização e das organizações sociais
não governamentais”.
Disponível em: http://bahia.ba/salvador/ufba-sediara-forum-social-mundial-2018/. Acesso em: 26 jan. 2019.
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mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en un momento concreto, y
con la posibilidad de usar la comunicación punto-a-punto, estando el alcance
de su difusión en función de las características de la práctica comunicativa
perseguida.

Os jovens da América Latina aderiram o meio virtual de fazer política, e as ocupações
das escolas tornaram-se um dos exemplos desse formato de mobilização 70. Segundo Alex
Primo (2007) no título, Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura,
cognição71, a interação via redes sociais é “flexível e indeterminada (...) e a sociedade fica
sujeita ao inesperado, com o imprevisto e com o conflito.” (2007, p. 65). Diante disso entendese que as mobilizações podem ser de ordem libertária/democrática participativa, ou seja,
progressistas, mas também embasada em ideias fascistas/autoritários. Essa dicotomia está
cada vez mais presente no cenário virtual.
No que se refere às ocupações das escolas, esse modelo de movimento segue a
primeira descrição de resistência político-social, aconteceu primeiramente no Chile, em 2006,
com a chamada Revolução dos Pinguins, assim conhecida por causa do tradicional uniforme
utilizado pelos estudantes. A Revolução dos Pinguins reuniu estudantes de mais de cem
colégios do país, mobilizados para uma greve nacional convocada para o dia 30 de maio
daquele ano, contando com a adesão de mais de 600 mil estudantes, sendo considerado o
maior protesto de estudantes na história do Chile. Sua pauta era: abolição da Lei Orgânica
Constitucional de Ensino; abolição do Decreto Supremo 524, de 10 de abril de 1990, que
regulava os Centros de Alunos; fim da municipalização do ensino; estudo e reformulação
da Jornada Escolar Completa (JEC); gratuidade da Prueba de Selección Universitaria (PSU
- Prova de Seleção Universitária); passe escolar gratuito e unificado; e tarifa escolar gratuita
no transporte escolar para o ensino médio.
Em 2007, aconteceram as ocupações na Universidade de São Paulo. Essa ocupação se
constituiu num movimento que teve início no dia 3 de maio de 2007, sendo desencadeada

70

71

As redes sociais têm influenciado a política e tem sido um dos recursos recorrentes para veiculação dos diversos
pensamentos vigentes na sociedade. Esse meio de disseminar informação em vários momentos tem como
objetivo manipular ações coletivas a favor de causas relevantes à sociedade, mas também consideradas fascistas
e prejudiciais ao todo social. “A internet faz parte do cotidiano de 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo e
promove muita interação em todo o mundo”. Disponível em: www.tecnologia.terra.com.br/internet. Acesso
em: 05 de já. De 2020. Os jovens que participam de movimentos sociais no Brasil, há representantes da direita,
como por exemplo o MBL (Movimento Brasil Livre) que disputa espaço no cenário sociopolítico. O grupo
surgiu no impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e quer contrapor a UNE e a UBES. MARTINS, Luísa.
MEC pede a institutos federais que entreguem alunos de ocupações. Estado de São Paulo. São Paulo, 20 out.,
2016. Disponível em: disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-pede-a-institutosfederais-que-entreguem-alunos-que-participam-de-ocupacoes,10000083389. Acesso em: 05 nov. 2016.
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. Porto Alegre.
Sulina, 2007.
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quando um grupo de estudantes tentou entregar uma lista de reivindicações à reitoria e, ao não
serem recebidos, decidiram aguardar no local. Durante os dias nos quais a reitoria permaneceu
ocupada, foram deflagradas greves de estudantes, de servidores e de professores (FREITAS,
2007). Essas ocupações se repetiram no ano de 201372.
Em 2011, foi reproduzido na Argentina um manual de ocupação – Como Ocupar um
Colégio? (O MAL-EDUCADO, 2015) – e veiculado pelas redes sociais e internet. Em 2012,
estudantes da educação básica do Mato Grosso experienciaram a ação; em 2015, os paulistas
fizeram o mesmo, ocupando as escolas estaduais; finalmente, em 2016, os discentes do Sul,
Centro-Oeste e Nordeste brasileiros aderirem a essa nova forma de fazer política.
No processo investigativo, o discurso dos manifestantes secundaristas e os
documentos apresentaram a existência da negação dos direitos sociais na implementação da
política pública em questão. Os envolvidos se projetam para novos tempos, nos quais há
espaço para a participação popular nas decisões sobre educação. Segundo relatos dos
entrevistados73, os discentes requeriam não somente direito de voz, mas também reversão do
ato legal. Nesse sentido, em todo o país, outras propostas reformistas autoritárias 74 foram
refutadas, dentre essas, a reorganização da Rede Pública Estadual de São Paulo – a PEC 241
e a MP nº 746, de 22 de setembro de 2016. Para Gohn (2013b, p. 11), a maioria dos
movimentos sociais tem dado voz e vez a novos sujeitos sociopolíticos historicamente
excluídos das arenas de participação, tais como os jovens. As reivindicações continuaram e
os movimentos estudantis cresceram.
Os dias 2 e 3 de outubro deste ano de 2019 foram palco de nova mobilização estudantil.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a União Nacional dos
Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) convocaram uma
Greve Nacional dos Estudantes. Na pauta constava: os cortes de verbas para as universidades
federais, o programa Future-se e a militarização das escolas (GREVE..., 2019).
Segundo o jurista Joaquim Falcão (apud BEÇAK; LONGH, 2010), existe a
democracia direta (plebiscitos e referendos), a democracia representativa (partidos e
eleições), a democracia participativa (Conselhos e leis, como o estatuto da cidade, por
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Em 2013, houve também o movimento Passe Livre para contestar o aumento das tarifas do transporte público.
Cf. Rodrigues, Bergamim Júnior e Machado (2016).
Reitera-se que nessa pesquisa, o objetivo não foi problematizar a partir das falas dos entrevistados, mas
encontrar nesses discursos elementos que denotassem insatisfação com o “serviço público educacional
oferecido à sociedade paulista pela Secretaria da Educação do estado de São Paulo, perceber os motivos que
levaram os jovens às ocupações das escolas e como estes compreenderam a garantia do direito de estudar ao
longo do movimento sociopolítico.
Exemplos mais recentes: a reorganização das escolas públicas de São Paulo e a PEC 241.
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exemplo) e a democracia analógica. Essas são algumas formas de manter viva a participação
social. Dentre as opções participativas, ele considera que os fóruns fortalecem muito a
democracia, pois, além de debates sobre um tema, os participantes apresentam propostas de
trabalho para superação do problema elencado. Para ele, enfim, uma sociedade que tem como
pressuposto a amplo envolvimento de todos nas decisões precisa reconhecer os novos sujeitos
desse cenário, pois assim se firmará um real compromisso na construção de uma nova ordem
que vise incluir novos direitos ou repensar outras práticas sociais a partir dos direitos já
existentes. Diz também que é importante garantir nesses movimentos de debates uma postura
ética, com foco na justiça e na redução da desigualdade social. Nesse sentido, em uma
sociedade democrática é importante deixar as portas abertas para questões como: Quem
participa politicamente na sociedade brasileira? Qual concepção é mais adequada a cada
realidade que o todo enfrenta? Conselhos, fóruns, redes de participação, eleições, plebiscitos,
referendos, movimentos sociais etc. Dito isso, como os sujeitos das ocupações se inseriram
na ideia de participação?
Numa sociedade como a brasileira, reconhecida como democrática, a participação
deveria ser ampla, no entanto é ainda restrita, porque de fato vivencia-se um sistema político
pautado em ideários oligárquicos, por isso autoritário e restrito. A conquista por participação
tem sido paulatina e com retrocessos significativos. Os jovens nesse momento histórico se
inserem nessa realidade participativa reivindicando um direito constitucional que está sendo
lesado, de uma educação gratuita e de qualidade, buscam enfim justiça social. As ocupações,
nesse sentido, foram visualizadas por eles como uma forma de garantir o direito e a justiça
para essa área social.

3.3 UM REGISTRO SOBRE AS OCUPAÇÕES

São Paulo é um estado do Brasil composto por 645 municípios e dividido em 14
regiões75, sendo que as ocupações tinham como alvo prioritário as escolas periféricas76 da
capital paulista, porém, não somente elas. Precisamente, em 23 de setembro de 2015, foi
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Disponível em: https://www.nossosaopaulo.com.br/MunicipiosDeSaoPaulo.htm. Acesso em: 28 nov. 2018.
Sobre periferia entende-se que são o oposto de região central. Entende-se também, que os centros são locais de
disputa da elite, lá há espaços diferenciados projetados para as classes sociais proeminentes. Assim, esses locais
são de fácil acesso a uns e a outros, não. Desta forma, periférico é o “não-centro” que fica disponível às classes
menos privilegiadas. Estar na periferia é não ter parte das vantagens materiais concretas, e dentro desse conceito
estar fora do processo de construção social. Seguindo nessa linha de raciocínio, as escolas periféricas estão à
mercê de políticas governamentais para a periferia, por isso, costumam ser políticas excludentes e pouco
compromissadas com a valorização do todo social.
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anunciada a reorganização das escolas da Rede Pública Estadual de São Paulo; nesse processo,
94 escolas seriam disponibilizadas para finalidade incerta77.
A partir do anúncio, os alunos se organizaram e ficaram, em média, quarenta dias
ocupando os espaços escolares; somente os desocuparam mediante a revogação do Decreto nº
61.672, de 30 de novembro de 2015, pelo Decreto nº 61.692, de 4 de dezembro de 2015. Após
essa determinação legal, o Comunicado SE, de 11 de dezembro de 2016, disciplinou o
procedimento das escolas que estavam ocupadas para a finalização do ano letivo.
A forma de gerir a educação pública não era inovadora, tendo em vista que a mesma
ação governamental aconteceu em 1995; no entanto, à época, o retrocesso à determinação
legal não ocorreu. Observa-se que o Decreto nº 40.473, de 21 de novembro de 1995, instituiu
a

reorganização

das

escolas

da

Rede

Pública

Estadual,

acarretando

na

(des)responsabilização do Estado com um número expressivo de unidades escolares. Desta
forma, os estudantes consideraram que ocupar as escolas inibiria tal projeto estatal e pod ese afirmar que a mobilização estudantil em 2015 surpreendeu a sociedade paulista e a
brasileira não só pela organização do movimento, mas principalmente pelo desfecho
favorável aos manifestantes 78, pois as escolas não foram fechadas.
Em 9 de novembro de 2015, a Escola Estadual Diadema, na Região do Grande ABC,
Estado de São Paulo, Brasil, foi ocupada pelos estudantes. Cerca de 9 horas depois, mais de
100 alunos ocuparam a Escola Estadual Fernão Dias Paes, em Pinheiros, bairro da capital
paulista. Nos dias seguintes estavam ocupadas 239 em todo o Estado (ROSSI, 2015)79.

77
78

79

Cf. Monteiro (2015) e Toledo (2015).
O movimento em São Paulo se arrefeceu e não fecundou novas iniciativas na luta contra as políticas mais
enviesadas que continuam sendo aplicadas. Entende-se que houve uma ingerência, não comprovada nessa
pesquisa, entre membros da gestão da SEE-SP, juntamente aos representantes de órgãos que atuam na garantia
de segurança de menores de idade, inibindo novos eventos e novas manifestações desse nível nas escolas do
estado de São Paulo.
No site https://brasil.elpais.com, em 18 de novembro de 2015, foram publicados os nomes de 182 escolas
ocupadas. No site www.educacao.sp.gov.br, foi publicada, em 29 de outubro de 2015, a lista de escolas “que
passarão pela reorganização”; todavia, quando do acesso à lista, em 6 de janeiro de 2018, existe informação de
que a reorganização foi adiada. Acesso em: 6 jan. 2018.
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Gráfico 12 – Quantidade de escolas ocupadas em cada município de São Paulo 80

.
Fonte: Elaborado por Rodrigo A. Pereira (UFAM) a partir de reportagens do G1 e El País (2015).

No estado de São Paulo há 645 municípios e o registro gráfico denota um movimento
que atingiu quase 10% deles. É bom consignar que nem todas as escolas dos municípios
aderiram ao movimento. Em números, a ação estudantil parece ter contado com pouca
participação, embora tenha obtida o êxito esperado. Qual a fórmula desse êxito?
A quantidade de escolas ocupadas em cada município de São Paulo, ainda que pouco
expressiva, demonstrou a perspectiva de uma educação escolar delineada pela ação política do
cidadão, como aduz Marco Aurélio Nogueira (2012), na obra Em Defesa da Política, que
perpassa pelo conceito de direito universal à educação, confrontando, por meio de ação
integrada com a comunidade, o poder governamental e a efetividade do direito à educação.
Direito esse recorrentemente questionado, tendo como base da dúvida uma conjuntura que
80

No que se refere às escolas ocupadas, há nova lista das mesmas que foi publicada em http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2015/11/veja-lista-das-escolas-ocupadas-no-estado-de-sao-paulo.html, de 23 de novembro de
2015, atualizada em 2 de dezembro de 2015. Acesso em: 6 jan. 2018. No site http://especiais.g1.globo.com/saopaulo/2015escolas-ocupadas-em-sao-paulo/, há o mapa das escolas ocupadas em São Paulo. Acesso em: 6 jan.
2018.
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propicia o aumento da desigualdade econômica e a exclusão social, resultantes da condução
política unilateral que não tem priorizado a educação de qualidade para todos.
O movimento se insere no cenário brasileiro requerendo que arcabouços normativos e
jurídicos voltassem os olhos em defesa do reconhecimento (HONNETH, 2011) das
necessidades de classes sociais invisíveis. Refutaram domínios, atribuições e extensões legais,
trazendo destaque para a educação e a cidadania, via redes sociais, relação próxima
cotidianamente ou por intermédio de assembleias.
O grupo organizado refutou, enfim, a sujeição, a estagnação histórica, as
configurações da estrutura estatal que impunham uma política pública de caráter emergencial
de atendimento à agenda do neoliberalismo engendrada por governantes e seus domínios que
vislumbram serviços fragmentados, dispersos, de materialidade inconsistente, destinados a
determinados estratos sociais.
A reportagem, publicada na Revista Educação, intitulada Entenda a evolução das
ocupações de escolas em São Paulo, de Lara Deus (2015), registra a trajetória de resistência
estudantil à medida governamental. O cronograma das ocupações descrito na referida reportagem
será apresentado no quadro 3.
Quadro 3 – Evolução das ocupações em 2015 no Estado de São Paulo

Data

Evento

23/09/2015
07/10/2015

Anúncio da Reorganização pela SEE-SP.
Apeoesp (Sindicato dos Professores de São Paulo) divulga lista de 116 escolas
que supostamente seriam fechadas.
A SEE-SP anuncia lista de 754 escolas que se tornariam de ciclo único em 2016.
Também foram divulgados os nomes das 94 escolas fechadas cujos prédios
seriam repassados para outros órgãos.
E.E. Diadema foi ocupada. (Localizada na Região do Grande ABC – SP)
E.E. Fernão Dias foi ocupada (Localizada em Pinheiros – São Paulo – Capital)
SEE-SP tenta negociar suspensão de 10 dias das ocupações e foi recusada pelos
estudantes.
Momento de expansão do movimento – 100 escolas ocupadas.
Data da avaliação externa Sistema de Avaliação de Resultados do Estado de São
Paulo (Saresp). Nesse período, a avaliação nas escolas ocupadas foi cancelada
implicando na inexistência de indicadores de desempenho e de fluxo escolar, em
2015, no site da SEE-SP.
Estudantes do Liceo Statale Virgílio, em Roma (Itália), ocuparam a escola e
mostraram solidariedade ao movimento de São Paulo.
Mais de 20 manifestações tomam conta da capital paulista. 33 estudantes detidos
(polícia truculenta).
Mais de 200 escolas estaduais estavam ocupadas. TV Folha publica vídeo
mostrando o estado precário das escolas e deleta no mesmo dia, segundo
internautas que repercutiam o material.
continua

28/10/2015

09/11/2015
10/11/2015
19/11/2015
23/11/2015
24/11/2015

26/11/2015
De 30/11/2015 a
03/12/2015
01/12/2015

100
conclusão
04/12/2015

05/12/2015

05/12/2015

09/12/2015
(paralelamente)
15/12/2015

17/12/2015

Instituto Datafolha constata queda de popularidade do governador Geraldo
Alckmin e Secretário da Educação de São Paulo renuncia ao cargo. De
fevereiro de 2015 a 04 de dezembro do mesmo ano a avaliação de ótimo ou
bom caiu de 38% para 28% e, das pessoas que o avaliavam de ruim a
péssimo, subiu de 24% para 30%. Após o anúncio da revogação do Decreto
citado anteriormente foi relatado que a reorganização seria debatida ao longo
do ano de 2016. Nesse sentido, a vereadora denuncia: “Ele relatou à mídia
que em 2016 haveria audiências públicas sobre a reorganização; estamos em
março de 2016 e nada. Sei apenas que salas do Ensino Médio Noturno foram
fechadas. É necessário garantir direito à educação aos alunos trabalhadores.
Só pensam em reduzir gastos?”.
Governo do Estado de São Paulo publica, no Diário Oficial, Decreto nº 61.962,
de 4 de dezembro de 2015, que revoga o Decreto n.º 61.672, de 30 de novembro
de 2015, que autorizava a transferência de professores, fato evidente da
reorganização. Algumas escolas começam a ser desocupadas.
Artistas como Criolo, Leo Cavalcanti e Vanguart se apresentam na virada da
ocupação, evento organizado pela Rede Minha Sampa para apoiar o movimento
dos secundaristas.
Colégio Estadual José Carlos de Almeida, em Goiânia (GO), é ocupado contra o
projeto do governo de entregar escolas às organizações sociais. Em uma semana,
21 escolas foram ocupadas no Estado.
O jornal norte-americano The New York Times (OPINION) publicou artigo sobre
o movimento das ocupações em São Paulo: Brazil’s students Occuppy Their
Scholls to Save Them.
Decisão da Justiça de São Paulo reforça a suspensão da reorganização escolar
para 2016. Comando das Escolas em Luta recomenda a desocupação das 57
escolas que ainda estavam com alunos.
Fonte: Elaborado a partir da reportagem de Lara Deus (2015).

Em relação ao quadro 3 – Evolução das ocupações em 2015 no Estado de São Paulo –,
Ganzeli (2012) postula que toda forma de poder é indissociável das práticas de resistência.
Nenhum dos estudantes envolvidos no movimento esteve imune a tais práticas. Por
conseguinte, cabe refletir: Com que/quais finalidades essa ideia de reorganização das escolas
públicas de São Paulo se insere no cenário educacional? Não se pode perder de vista que o
Estado talvez se beneficiasse dela. Em quais aspectos? Menos escolas para gerir manutenção,
contratação de professores, merenda de alunos, entre outras responsabilidades, bem como
disponibilizar/vender para a iniciativa privada os espaços/terrenos em que estavam construídos
os prédios escolares. Desta forma, estão implícitos alguns recursos de poder, em detrimento da
necessidade da população, que este Estado assumiu para que seu projeto de reorganização
viesse a se efetivar. Cabe também saber quem são os idealizadores da reorganização no Estado
de São Paulo.
Nos atuais sistemas de educação, os burocratas e funcionários das Secretarias de
Educação fiscalizam e asseguram que os procedimentos escolares, administrativos e
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pedagógicos estejam em concordância com aquilo que está estabelecido nas normas. Todo o
Estado é formado necessariamente por mecanismos em que o nível hierárquico se
responsabilize pela fiscalização de si mesmo e também por aquele que lhe é imediatamente
inferior.
Desta forma, são burocratas que movem o Sistema, os representantes do Estado que
estão constantemente presentes lançando o olhar para o cumprimento das normas estabelecidas.
Reduzir gastos é um objetivo, mas confinar membros de certos estratos sociais
(BAUDRILLARD, 1985) a um espaço de exclusão (SPOSITO; CARRANO, 2003) é outro
objetivo não descartado da ação político-estatal. Expulsar para a periferia e oferecer serviços
públicos educacionais limitados.
É precisamente isso: a vigilância hierárquica, o olhar sempre presente do Estado, por
meio de seus funcionários, controlando corpos, mentes e os espaços de convivência. São
vários os recursos utilizados para que o cerceamento e o controle, nos termos que
consideram adequados ao todo, efetivem-se, desde a separação dos alunos por seriação,
turnos, idades, até o local do confinamento. Adverte-se, também, que essa relação entre
Estado e estudantes já não é controlada apenas por dispositivos disciplinares, mas por
dispositivos de segurança.
A seguir, será apresentado um quadro resumido das ocupações no Brasil entre os anos
de 2015 e 2016 e os motivos das manifestações.
Quadro 4 – Ocupações de escolas estaduais no Brasil em 2015 e 201681

81

82
83

Semestre/Ano

Estados

2/2015

São Paulo

1/2016

São Paulo

1/2016

Goiás

Motivo
Os manifestantes refutavam a Reorganização e fechamento de 94
escolas públicas estaduais. Decreto nº 61.672, de 30 de novembro de
2015, revogado pelo Decreto nº 61.962, de 4 de dezembro de 2015.
Ocupação do prédio do Centro Paula Souza82, Estudantes das Etecs
ocuparam o local onde funciona a administração da rede de escolas
técnicas em 28 de abril de 2016. Questionavam o fechamento de
salas de aula e reivindicavam refeição.
O movimento lutava contra o projeto que disponibilizaria a gestão
da educação pública de 27 escolas para as Organizações Sociais
(OSs)83, particularmente no que se referia à contratação dos
professores e funcionários
continua

A presidenta da Ubes, Camila Lanes, fala sobre as ocupações no Brasil. Ver nos vídeos disponíveis em:
https://www.youtube.com/watch?v=PIeYnEppTHU
e
https://www.youtube.com/watch?v=0FTNkzmwF8&fbclid=IwAR2Sy_Got4jyzBBfngXxkHmH6Qt-TmH_VyTW14TRXPrK8FEFhW2Dl_epSQE.
Acesso em: 28 nov. 2018. No segundo vídeo foram apontadas 1.140 escolas em todo o país.
Cf. Palhares (2016).
Cf. Moraes e Ximenes (2016, p. 1082).
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conclusão
2/2016

2/2016

Rio de
Janeiro/ Rio
Grande do
Sul/ Ceará
Pernambuco

2º Semestre de
2016

Paraná

2º Semestre de
2016

Brasília 91

Em 21 de novembro de 2016 se iniciam as ocupações em
solidariedade à greve dos professores da rede estadual contra o
controle ideológico das escolas e por uma alimentação escolar
adequada84.
Em Pernambuco, 45 prédios, entre escolas e universidade, foram
ocupados. Manifestavam-se contra a Proposta de Emenda à
Constituição – PEC 241/201685 e PEC 5586, referente ao limite de
gastos da União nos próximos 20 anos com a administração
pública. A reitoria da Universidade Católica também foi ocupada
em 11 de novembro de 2016.87
Segundo a Upes (União Paranaense dos Estudantes
Secundaristas) foram 570 escolas públicas ocupadas,
representando 28% de 2.154 mil 88. Protestam contra a Medida
Provisória 746, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016b)89.
Institui a Política de Fomento à Implementação de escola de
Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9304/96, de 20
de dezembro de 1996. Prevê a Reforma do Ensino Médio e
contra a Proposta de Emenda Constitucional – PEC 241, de 11
de outubro de 2016. Altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para instituir o Novo Regime
Fiscal limitando os gastos públicos do governo federal. 90
No Distrito Federal foram oito as instituições ocupadas com o
mesmo objetivo de Pernambuco e do Paraná.92
Fonte: Souza (2018).

No quadro 4 – Ocupações de escolas estaduais no Brasil em 2015 e 2016 – os dados,
corroborados com os dados do quadro 3 e da tabela 9, sinalizam uma idealidade característica
de pretensões políticas de ordem social, como espécie de denúncia e resoluções de problemas
sociais, culturais e econômicos e, no caso, relacionadas a políticas de Estado em pleno
84
85
86
87
88

89

90
91
92

Cf. Cresce... (2016).
Cf. Brasil (2016a).
Cf. Brasil (2016c, 2016d).
Cf. Castro (2016) e Garcia (2016).
De acordo com Valente (2016), “Até o momento, 1.197 escolas estão ocupadas em todo o país de acordo com
o levantamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). O movimento que se popularizou
como ‘Primavera Secundarista’ com o lema ‘Ocupar e resistir’ tem unido milhares de alunos da rede pública
que se posicionam por motivos em comum: eles são contra a PEC 241 que irá cortar os investimentos na
educação, tal como a Medida Provisória do Ensino Médio, a MP 746, que visa reformular o ensino e a Lei da
Mordaça ou Escola sem Partido [...]. O Paraná conta com 843 escolas ocupadas. Na semana passada (26), o
discurso da estudante secundarista Ana Júlia Ribeiro, de 16 anos, surpreendeu os deputados paranaenses na
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e viralizou mundialmente chegando a ser compartilhado pela expresidente Dilma Rousseff (PT) e virando pauta para a revista americana Forbes. No discurso, Ana Júlia
mostrou a legitimidade nas ocupações defendendo que os alunos aprenderam mais sobre política e cidadania
nas escolas tomadas do que em suas escolas no padrão antigo. Além disso, a estudante afirmou que o
movimento não tem incentivo político. ‘A nossa única bandeira é a educação e é apartidária’.”
Ver o vídeo em que a estudante de 16 anos, Ana Júlia, relata a experiência das ocupações e sobre os motivos
pelos quais os estudantes se organizaram. Consideram o movimento apartidário e são contra a PEC 746 e a PL
escola sem partido. Cf. Valente (2016).
Cf. Benites (2016).
Cf. Castro (2016).
Ibidem.

103

descompasso, pretensões essas construídas a partir de indicadores e dados estatísticos nem
sempre condizentes à(s) realidade(s).
Embora prevista e operacionalizada sob o prisma do direito do Estado, com todas as
prerrogativas que abarca essa instituição, a reorganização das escolas públicas em São Paulo,
estudada em seus regimes de verdade instituídas e instituintes, tem como interface, segundo
críticas recorrentes, a continuidade do sucateamento da educação.
Com efeito, fica evidente que os estudantes não aceitaram a limitação do Estado no seu
papel de garantir o direito pleno à educação. Pelo observado, pretendia-se redução de gastos.
Tratava-se de descompromisso com a demanda, menos prédios para manutenção e descaso com
aqueles estudantes que trabalham e precisam de um período noturno para continuidade de
estudos.
Em 2012, em Goiás, sob outra perspectiva, a situação não foi diferente. À época, nesse
outro estado brasileiro, propuseram a transferência do pagamento do quadro de funcionários e
de professores para empresas privadas, deflagrando a privatização como prioridade da
administração pública.
Marilena Chauí (2012, p. 153), no artigo Democracia e sociedade autoritária, coloca:
A privatização não se refere apenas às empresas estatais e ao afastamento do
estado nas decisões econômicas, mas se refere sobretudo ao abandono dos
investimentos dos fundos públicos nos serviços e direitos sociais, que passam
a depender das leis de mercado (privatização da educação, da saúde, dos
transportes, da habitação, da cultura, etc.).

Na verdade, em toda a União, a educação básica tem sofrido com as medidas de
intervenção que não priorizam a melhoria da qualidade e não se preocupam efetivamente com
a permanência do aluno das classes menos favorecidas economicamente e por consequência, os
dados sobre a crescente evasão escolar não mobilizam políticas efetivas para reverter tal
cenário.
Em 2019, a continuidade do desmonte à educação levou os estudantes da Ubes e da
UNE a outros movimentos. A seguir, no quadro 5, serão elencados alguns desses movimentos
posteriores ao ano de 2015:
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Quadro 5 – Novos movimentos estudantis da Ubes, da UNE e da ANPG93, em 2019.
Data

Estados

15/05

Todos os estados do
Brasil.
Todos os estados do
Brasil.
Todos os estados do
Brasil.

30/05
13/08

05/09
07/09
02 e 03/
de
outubro
de 2019.

Goiás
Todos os estados do
Brasil.
Todos os estados do
Brasil.

Motivo
Cortes de verbas federais para educação brasileira.
Cortes de verbas federais para a educação brasileira em todos
os segmentos.
Todas as capitais brasileiras, além de mais de 200 municípios,
registraram atos em defesa da Educação nesta terça-feira, 13
de agosto. Os atos convocados pelas entidades estudantis
(UNE, Ubes e ANPG) foram a terceira onda de protestos
contra cortes na área, a exemplo de enormes manifestações
em 15 e 30 de maio. 94
Cortes de verbas para a Universidade Federal de Goiás.
Nova luta pela Educação, soberania e Democracia em 7 de
setembro

Todas as capitais brasileiras. Os atos convocados pelas
entidades estudantis (UNE e Ubes) contra os cortes de
verbas para as universidades federais; o programa Future-se
(privatização da educação superior); e a militarização das
escolas. Nos dias 2 e 3 de outubro, a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a União Nacional
dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (Ubes) convocaram uma Greve Nacional dos
Estudantes. Em nota de convocação publicada em seu site, a
UNE fala sobre a organização de passeatas e também
brigadas da comunidade acadêmica, fora dos muros das
instituições, no intuito de dialogar com a sociedade sobre as
dificuldades que a universidade pública e os institutos
federais e Cefet têm enfrentado. A mobilização para defender
a educação e a ciência brasileira voltada para o
desenvolvimento nacional e a justiça social. Os professores
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aderiram à
paralisação, após Assembleia Geral realizada no último dia
30. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(Unirio) também aderiu à paralisação, após deliberação da
Associação de Docentes, Adunirio.

Nota-se no quadro 5 que há uma continuidade de manifestações dos estudantes da
educação básica em prol do direito à educação e de outros direitos adquiridos, como, por
exemplo, à aposentadoria. Cabe ainda destacar que os jovens estão diversificando a ação. Em
20 de maio de 2019, os estudantes secundaristas estiveram nas ruas apresentando os trabalhos
que desenvolvem nas escolas95. O conjunto de manifestações tem sido relevante, mas ainda a
93

94
95

Associação Nacional de Pós-graduandos. ANPG. Disponível em: http://www.anpg.org.br/historia/. Acesso em:
8 set. 2019.
Cf. Ubes (2019a).
“Não é só com manifestações de cidadania que a juventude tem dado aula na rua nas últimas semanas. Desde
que o corte de R$ 7,9 bilhões foi anunciado para a Educação, muitos estudantes estão usando praças e vias
públicas para compartilhar o conhecimento construído nas instituições federais, como forma de demonstrar sua
importância. As entidades estudantis nacionais criaram até um perfil no instagram para divulgar estas ações,

105

sociedade brasileira está esperando os resultados desejados para os que dependem da educação
básica pública de qualidade. As organizações estudantis têm lutado, porém há pouca ação
governamental que atenda as reivindicações, bem ao contrário disso, segue o ministro atual da
educação, pois além de reduzir investimentos, tem tentado minar a participação jovem nesses
movimentos a favor da educação.
Fato é que em 6 de setembro de 2019, o presidente do Brasil, em represália aos
movimentos estudantis96, aplicou uma medida provisória que cria uma carteirinha digital
chamado “id estudantil”, impedindo, assim, que a entidade dos discentes recebesse recursos
financeiros que dão suporte à organização juvenil. Pelo observado, era de responsabilidade
dessas entidades estudantis a emissão das carteirinhas de estudantes e para isso recebiam um
valor simbólico de cada requerente, que representa muito aos movimentos.
Segundo os jovens, essa medida os prejudicará financeiramente. Trata-se de uma ação
que visa ao controle do movimento e à repressão da democracia, pois, com essa atitude, o
governante não demonstra a intenção de ouvir os estudantes e de considerar o que eles estão
solicitando. Esse é somente mais um indicador de que o exercício da cidadania não é bem aceito
no país. Em datas anteriores, como, por exemplo, em 10 de junho de 201597, na Assembleia
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o Aula na Rua. Crie também sua própria mostra! Aula na rua - Desde que o Ministério da Educação anunciou o
corte de 30% das verbas de 2019 nas instituições de ensino federais, além de mais de R$ 2 bilhões de bloqueio
em programas da educação básica, muitos estudantes têm ido às ruas mostrar como suas instituições produzem
conhecimento para a sociedade e não promovem ‘balbúrdia’, como disse o ministro Abraham Weintraub. No
#15M o presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que os protestos eram feitos por pessoas que ‘não sabem de
nada’.” (UBES, 2019b).
“Para os presidentes das entidades, governo tenta desviar foco de problemas reais da educação, é retaliação
aos estudantes, abuso à privacidade e um retrocesso ao direito da meia entrada. O presidente da República,
Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira (06/9) uma medida provisória que cria uma carteirinha digital chamada
‘ID estudantil’. Durante o lançamento ele atacou as entidades estudantis – UNE, UBES e ANPG – que tem
historicamente defendido e lutado pelo direito a meia-entrada estudantil no país. Em nota, os presidentes das
entidades afirmam que a ‘carteira de estudante do governo tenta desviar foco de problemas reais da educação,
é retaliação aos estudantes, abuso a privacidade e um retrocesso ao direito da meia entrada’. O texto alerta
ainda que é extremamente preocupante o futuro do direito estudantil à meia-entrada no país. ‘A UNE, UBES
e ANPG estão extremamente preocupadas com o retrocesso que poderá ser causado ao próprio direito a meia
entrada dos estudantes. Por seguidas vezes, diferentes setores tentaram proibir a meia entrada no Brasil, e não
conseguindo justificar a proposta se valeram em complicar as regras de concessão do benefício, inviabilizando
sua aplicação’, diz o documento.” (UNE, 2019, grifo do autor).
“Estudantes agredidos na assembleia legislativa. Com spray de pimenta e uso da força, a Polícia Legislativa
agride estudantes que se manifestavam contra a redução da maioridade penal em Comissão Especial da Câmara
dos Deputados. Na tarde desta quarta-feira (10), a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a
PEC 171/93, levou à votação o relatório da proposta que discute a redução da maioridade penal de 18 para 16
anos. Os estudantes da UBES e da UNE que se manifestavam contra a votação, foram agredidos dentro do
plenário e atacados pela Polícia Legislativa com spray de pimenta para dispersar a presença da juventude. Ao
lado de secundaristas que passavam mal pela ação ofensiva da Casa, que tentava acelerar a votação sem realizar
a leitura do relatório, a presidenta da UBES, Bárbara Melo, repudiou a violência e a falta de democracia. Desde
a madrugada desta quarta, a líder estudantil realiza acampamento em frente ao Ministério da Fazenda com mais
de duzentos estudantes que protestam contra a redução e o corte de R$ 9 bilhões da educação. ‘Somos contra
a redução da maioridade penal porque somos contra a violência. A situação que vivemos hoje é mais uma etapa
de uma guerra muito longa. Infelizmente, é esse o Congresso Nacional que nós temos, onde não há respeito à
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Legislativa e em 22 de maio de 201998 na Câmara dos Deputados, os representantes das
organizações foram agredidos. Essa forma de recebê-los reafirma a falta de diálogo e o descaso
com as demandas educacionais, que não foram inventadas pelos estudantes, mas estão postas
na CF de 1988. Independentemente das represálias, em outubro de 2019, professores de
algumas universidades federais aderiram à paralisação, conforme quadro 5 acima.

3.4 A BUSCA POR CIDADANIA
As atuais políticas educacionais deveriam estar amparadas na Constituição Federal de
1988 e na LDB (Lei n. 9.394/96). Os esforços para constituir um arcabouço legal foram
consideráveis para regulamentação e implantação de políticas nessa área. Todavia, interesses
políticos, econômicos e ideológicos interrompem o êxito educativo em prol do todo social.
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democracia, onde a lei é a violência e o diálogo é exceção. Mas temos a certeza de que a juventude pode mudar
isso’, ressalta Bárbara. A recém-eleita presidenta da UNE, Carina Vitral, também acompanhava a votação
quando a polícia iniciou a ação truculenta. Ela contou que ao iniciar uma palavra de ordem, seguraram seu
braço, a puxaram da cadeira onde estava, sendo até mesmo arranhada. ‘A violência não partiu de nós, palavras
de ordem ecoam opiniões, opiniões não ofendem, não atingem ninguém, é fruto da democracia. Só nos
manifestamos quando se negaram a ler o relatório, além do mais, como pode uma comissão que tem um prazo
para discutir a pauta, encurtar o prazo e não ler o relatório na hora da votação?’, questiona Carina.” (UBES,
2019).
Representantes da UNE e da Ubes são reprimidos na Câmara dos Deputados. A reportagem de Dulce (2019)
diz: “‘[...] eu não quero falar com a UNE, nem com a UBES; eles não foram eleitos. Eu nunca fui filiado à
UNE’, afirmou o ministro da educação, Abraham Weintraub, em tom de desdém, em sessão da comissão de
educação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (22). A confusão começou quando a presidente da
comissão, deputada professora Marcivânia (PCdoB-AP), disse que abriria o microfone às entidades estudantis
presentes, por dois minutos. Integrantes da base aliada do governo de Jair Bolsonaro (PSL) rebateram a
deputada e tentaram impedir que os estudantes falassem. Houve bate-boca e a sessão, que começou às 9h30,
foi encerrada às 14h. O deputado delegado Waldir (PSL-GO), por exemplo, gritava ‘Porra de UNE não vai
falar aqui, não’. Seguranças da casa contiveram à força Marianna Dias e Pedro Gorki – presidentes da União
Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), respectivamente
–, que tentavam alcançar a mesa da comissão, onde estava o ministro, para fazer perguntas. Marianna Dias
reagiu quando os seguranças tentavam barrar sua passagem e afirma que quase teve a roupa rasgada. Para ela,
é um absurdo que as demandas do povo brasileiro sejam desrespeitadas em um espaço legítimo: a casa do povo.
‘Foi combinado no início da audiência pública que haveria um espaço para a sociedade civil falar através dos
estudantes e, no final, alguns deputados, que são base do governo, ficaram muito furiosos com o fato de ter
uma representação dos estudantes através da fala’, analisa. Em meio a gritos e agressões, o ministro se negou
a escutar as entidades estudantis e deu as costas à sessão. Em seguida, foi ‘escoltado’ até a saída do plenário
por servidores e deputados, entre eles Waldir. ‘Se agredir estudantes e chamar estudante de vagabundo na
Câmara dos Deputados não for uma expressão muito dura, cruel e arrogante, e a tentativa de se impor ao Brasil
um estado de exceção, de silêncio, eu realmente não sei mais o que é ditadura e estado de exceção’, alerta
Pedro Gorki sobre a roupagem do governo eleito. Para o estudante secundarista, os últimos posicionamentos
de Bolsonaro – ao chamar os milhares de manifestantes em prol da educação de ‘idiotas úteis’ e resumir as
universidades públicas à ‘balbúrdia’ – resultam em atitudes como a de Abraham Weintraub. De acordo com
Gorki, a atitude do ministro representa o posicionamento de todo o governo. O desleixo do ministro da
educação em ouvir a opinião dos estudantes mostra ainda mais o descompromisso desse governo em ouvir a
população e, principalmente, os estudantes do país. A ação de hoje mostra a intenção do governo de silenciar
a juventude, mas a nossa resposta é dizer que, com ou sem microfone na câmara dos deputados, eles vão ter
que nos ouvir’, finaliza.”

107

Ocorre que a educação brasileira convive com um discurso legal favorável à
democracia, embora atue com políticas governamentais pautadas no neoliberalismo. Sônia
Draibe (2003), ao dissertar sobre os ciclos de implementação e reforma de políticas sociais,
explicita que o governo, sob ênfase neoliberal, altera a paisagem social, seus valores e
definições, fazendo acreditar que há um Estado de bem-estar plenamente desenvolvido.
Os movimentos sociais são a evidência mais palpável de que os direitos não estão sendo
respeitados. Eles surgem para resgatar o roubado e são sustentados pela ideia de participação
nas decisões e de conquista da cidadania, fragilizada pelo capitalismo e pela falta de democracia
participativa. Esse sistema política é apoiada nos discursos governamentais e na legislação
brasileira, mas pouco vivenciada em sociedades de classes, como a do Brasil.
Na apresentação do título Políticas Públicas e Regulação da Educação - temas em
debate, Nardi, Almeida e Viana (2015) revelam que, no contexto brasileiro e no latinoamericano em geral, existe uma regulação neoliberal que repercute na composição da estrutura
do, interferindo nas redes públicas de ensino e alterando a configuração dessas redes, partindo
de critérios reconhecidamente gerenciais como: produtividade, eficácia, excelência e eficiência,
alicerçados em constantes reformas no processo.
Segundo Touraine (1968), o movimento social, quando guarda um caráter
emancipatório e transformador, vem relacionado à construção de uma sociedade realmente
democrática e igualitária e se constitui no sentido de vencer um opositor que procura suprimir
os direitos dos cidadãos. Eles surgem para inverter a lógica da desigualdade instaurada por
sistemas que privilegiam o consumo, a competição e a racionalização de recursos para projetos
que atendam a população periférica.
Sabe-se que as concepções de sociedade delimitam o tipo de formação escolar oferecida.
Qual modelo educacional poderia inverter essa dinâmica e modelar uma sociedade menos
desigual? Segundo Severino (2006, p. 621), o conceito de educação foi alterado ao longo da
construção das sociedades, mas, independentemente do momento histórico, “[...] a educação
foi sempre vista como processo de formação humana”. Para qual finalidade, é a questão que o
autor destaca. Para o pensador, ela
[...] envolve um complexo conjunto de dimensões que o verbo formar tenta
expressar: constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao
lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. É relevante observar que seu sentido
mais rico é aquele do verbo reflexivo, como que indicando que é uma ação
cujo agente só pode ser o próprio sujeito. Nessa linha, afasta-se de alguns de
seus cognatos, por incompletude, como informar, reformar e repudia outros
por total incompatibilidade, como conformar, deformar. Converge apenas
com transformar [...]. (SEVERINO, 2006, p. 621).
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Severino (2006) demonstra existir uma concepção educativa que pode alterar os rumos
de uma sociedade excludente. Trata-se de promover a formação integral, que ganha significado
na interação entre os homens e não na competição. Essa reflexão descontrói o modelo de
educação incitada pelos neoliberais.
Diante disso, caberia questionar sobre qual caminho a escola poderia trilhar para que
formasse integralmente seus estudantes para que pudessem enfrentar os paradigmas da
contemporaneidade, subvertendo-os. Um outro questionamento que se impõe é sobre qual tipo
de formação educativa poderia produzir a transformação humana no sentido de que os sujeitos
do processo se olhassem mutuamente, exercitando solidariedade e cidadania.
Inicialmente, identifica-se que uma escola submetida a um fazer educativo
unidimensional é inapta à formação para a plena cidadania e à ideia de atendimento aos reais
interesses desses sujeitos na atualidade (CATANI; GILIOLI, 2004). Fato é que,
independentemente da realidade educativa em xeque, pelos registros nesta pesquisa, verificase que, desde 2012, a sociedade brasileira se deparou com um novo “tipo de ser humano” que
emergiu das experiências dos movimentos estudantis. Esse discente experimentou a ideia de
fazer política e, a partir de então, tem lidado bem com a desconstrução de políticas públicas
excludentes.
Esses estudantes têm se aproximado da dimensão política ao requerer seus direitos de
educação, e sua forma de organização tem sido modelo e base para a construção de uma
sociedade menos desigual. Por isso, ainda que seja pouco abrangente o resultado positivo da
mobilização dos secundaristas nos anos que seguem após as ocupações, no que se refere ao
fechamento de salas de aula em São Paulo e à alteração de outras políticas que prejudicam a
qualidade do ensino e aprendizagem, os movimentos estudantis representaram ao país um meio
de conquista cidadã99, respondendo à proposição educativa que destaca a necessidade de
participação política dos estudantes e da sociedade como um todo.
Para Maria da Glória Gohn (2018), esses movimentos100, em geral, ganharam conotação
de promotores de reflexão da realidade, de formadores de consciência sobre o ser social e
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Ressalta-se, nesse aspecto, a repressão que foi feita aos estudantes durante e após as ocupações, bem como a
diretores de escolas que foram ocupadas. (ALMEIDA, 2018: ALIADO..., 2016).
“Entidades declaram apoio aos secundaristas. Na contramão da falta de competência em lidar com o tema,
ontem (31), a AJD (Associação dos Juízes para a Democracia) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a
Infância) divulgaram nota de apoio aos secundaristas e demonstraram preocupação com a forma como as
ocupações estão sendo tratadas no país. Para a AJD, trata-se de exercício de liberdade de expressão para atrair
a atenção do Estado e da sociedade à questão. Leia a nota na íntegra. O Unicef afirmou em nota que ‘é
imprescindível o diálogo dos gestores das políticas de educação com os estudantes em todas as questões que
impactam a Educação’. Além disso, afirmaram que cabe ao Estado preservar a integridade de cada pessoa.”
(VALENTE, 2016).
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político e de mediadores na garantia dos direitos daqueles que estão sendo submetidos a uma
educação de baixa qualidade, a qual tem resultado na ampliação da injustiça, da desigualdade e
da exclusão social. Trata-se, enfim, de uma forma de representatividade que faz pressão social
de forma direta ao autoritarismo do governo. Destaca-se que a forma de comunicação do
movimento estudantil, em 2015, deu o tom da organização sociopolítica a favor da educação.
Seguindo o exemplo do Movimento do Passe Livre e outros que se utilizaram de redes sociais
para que fossem expandidos, foram ágeis e objetivos na comunicação, que se deu em torno de
um único discurso, fatores que contribuíram para dar maior legitimidade ao movimento.
Obtiveram, por isso, apoio de agentes de outros campos sociais, os quais defenderam a causa
dos estudantes. Sobre o ocorrido no período das ocupações, trataremos a seguir.
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CAPÍTULO IV – O ANÚNCIO E A RESISTÊNCIA: UMA ANÁLISE INTUITIVA

Como visto, os documentos disponibilizados por Eliete, as reportagens pesquisadas, o
contido no artigo Políticas Educacionais e Resistência Juvenil (CAMPOS; MEDEIROS;
RIBEIRO, 2016, p. 1084), publicado na Revista Educação e Sociedade, e as entrevistas
semiestruturadas deflagraram que existe um processo gerencial de desmonte da educação
paulista que culminou na reorganização da escolas estaduais de educação básica. A ideia de
reduzir custos fechando escolas desencadeou um movimento estudantil. Os estudantes
consideravam a ação governamental autoritária e negligente com suas necessidades e seus
direitos. Entretanto, somente a discordância deles à deliberação da Secretaria da Educação não
mudaria o fato instituído, após o anúncio mal explicado, os jovens ocupam as escolas estaduais
de São Paulo em 2015.

4.1 O ANÚNCIO

O termo reorganização é parte do cenário educacional em outros países. Não
adentraremos a questão, apenas citaremos que em Portugal também foram fechadas escolas,
conforme relatório da OCDE101. Lá, reorganizaram o sistema educacional com alvo na melhoria
da qualidade de ensino. Pelo descrito no texto da OCDE, houve um acordo entre municípios e
escolas, ou seja, houve diálogo anterior à ação, diferentemente do ocorrido em São Paulo. Os
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“Portugal reorganizou o seu sistema educativo nos últimos anos de modo a reduzir o peso da administração central
e aumentar a participação das autoridades locais e da escola no processo de tomada de decisão. No final de 2011
e em 2012, o Ministério da Educação e Ciência tomou medidas para racionalizar serviços como parte do Plano
de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC). A Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
(DGEstE) assumiu as responsabilidades das ex-Direcções Regionais de Educação (desativadas em 2013), tendo
menos poder de intervenção sobre a rede escolar. Outros serviços foram fundidos para criar um sistema de
governança mais coeso. Por exemplo, a Direcção-Geral da Educação também assumiu as responsabilidades da
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. A partir de 2005, Portugal reorganizou a rede escolar,
encerrando escolas consideradas de pequena dimensão (menos de 21 alunos) ou com desempenho abaixo da
média, e implementou a política de agrupamentos de escolas (ver Melhoria da Escola). Os municípios
participaram desse esforço através do Acordo Relativo à Reorganização da Rede Escolar (2010) entre o governo
central e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Nos termos deste acordo, os municípios
identificaram as escolas que deviam ser encerradas e coordenaram as medidas de reorganização escolar com o
governo central. Ao nível da escola, a reforma curricular e o enquadramento jurídico (2012) dá às escolas mais
autonomia sobre a gestão do currículo, tempo de lecionação e flexibilidade no planeamento da formação de
professores. Como observado num relatório da OCDE sobre a avaliação de professores, Portugal lançou uma
grande reforma na liderança das escolas em 2008, que estabeleceu três conselhos nas escolas: o Conselho Geral
(com representantes de funcionários da escola, professores, pais e autoridades locais), que é responsável pelo
planeamento e acompanhamento operacional e estratégico e pela seleção do líder da escola; Conselho Pedagógico,
que supervisiona e coordena as atividades pedagógicas; e o Conselho de Administração, que é responsável pelas
questões administrativas e financeiras [...].” (OCDE, 2014, p. 15). Cf. OCDE (2007).
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estudantes e familiares foram apenas convidados102 pelos diretores escolares para o anúncio da
reorganização e estes últimos foram informados pelos órgãos centrais da política pública que
seria aplicada pela SEE-SP.
No livro A educação pública tem solução?, Voorwald (2017) não descreve os motivos,
mas apresenta como seria a reorganização. Relata que, para reorganizar, foram consideradas as
premissas: “[...] modelos de escola; tamanho de escola; estrutura física; e logística [...]”
(VOORWALD, 2017, p. 108). Não há também como premissa o debate com a população a
respeito dessa decisão. Ou seja, estavam pautados em um modelo de administração vertical.
Eles, como visto, simplesmente, compreenderam a necessidade de realocar alunos, funcionários
e professores das escolas e que seria necessário fechar outros prédios, reduzindo assim o
número de unidades escolares sob responsabilidade do Estado e da SEE-SP. Como se tem
declarado, na proposta de reorganização escolar, em 2015, seria remanejado das escolas um
número significativo de discentes e docentes103. Os jovens não suportaram essa ideia e
resistiram à decisão.
Segundo relatos, tal processo exigiria do educando um deslocamento perigoso, devido
à violência de certas regiões de São Paulo e haveria pouco atendimento da demanda so ensino
noturno e da EJA. Além disso, os jovens estavam sendo impulsionados a um novo convívio
escolar, deixando para trás, subitamente, as amizades travadas ao longo da escolaridade.
Considera-se que, desde o início, à Secretaria da Educação de São Paulo não interessava
que a população participasse, mas que ficasse à margem do debate político sobre a educação. Diante
disso, tem-se abstraído que realmente a ação governamental foi passível de questionamento, pois o
benefício se configurava em unilateral, mediante a análise dos registros coletados.
Sabe-se que as tensões entre Estado e sociedade são recorrentemente a mola mestra dos
movimentos sociais. Atualmente, os discursos da globalização, da democratização e do
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Anexo B9, que institui o “Dia E”, que tinha o intuito de informar a comunidade escolar e local a respeito da
reorganização e de indicar os locais das escolas que os filhos iriam ser transferidos.
“04/12/2015 15h03 - Atualizado em 04/12/2015, 17h12. Ocupações, atos e polêmicas: veja histórico da
reorganização escolar. Governador Geraldo Alckmin suspendeu projeto nesta sexta-feira (4). Foram mais de 40
dias de manifestações nas escolas e vias de São Paulo. [...]. PROPOSTA - A secretaria anunciou no dia 23 de
setembro uma nova organização da rede estadual de ensino paulista. O objetivo era separar as escolas para que
cada unidade passasse a oferecer aulas de apenas um dos ciclos da educação (ensino fundamental I, ensino
fundamental II ou ensino médio) a partir do ano que vem. A proposta gerou protestos de estudantes e pais porque
prevê o fechamento de 93 escolas, que seriam disponibilizadas para outras funções na área de educação. Além
disso, pais reclamaram da transferência dos filhos para outras unidades de ensino. Ao todo, a reorganização do
ensino iria disponibilizar 1,8% das 5.147 escolas do estado. No total, 1.464 unidades estariam envolvidas na
reconfiguração, mudando o número de ciclos de ensino que seriam oferecidos. Segundo a secretaria, 311 mil
alunos deveriam mudar de escola do total de 3,8 milhões de matriculados. A mudança atingiria ainda 74 mil
professores. A reorganização iria separar a maioria das escolas em unidades de ensino fundamental 1, para
crianças do 1º ao 5º ano; ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano; e ensino médio.” (OCUPAÇÕES..., 2015).
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neoliberalismo têm mobilizado muitos atores sociais, tanto para refutá-los como para apoiá-los
(GOHN, 2013b). Na obra organizada por Boaventura de Sousa Santos, Democratizar a
Democracia: os caminhos da democracia participativa (2002c), há a preocupação em atribuir
sentido à democracia, em xeque na atualidade brasileira e em outros países em desenvolvimento
e até mesmo os desenvolvidos. Evitar o colapso desse sistema político dependerá, para ele, da
reinvenção da ideia de emancipação social, que por sua vez dependerá de um movimento global
de base contra hegemônica, compreendendo esse último termo como “toda iniciativa que resiste
e cria alternativas à lógica do capitalismo global (BOAVENTURA, 2002c, p. 23) e por
emancipação social “todas as lutas contra a opressão”. (BOAVENTURA, 2002c, p. 24). Ele,
enfim, questiona se há agente de emancipação social e se o Estado pode ser esse agente. Na
continuidade responde que o estado não poderá atuar no papel de agente de ação emancipatória,
ainda mais quando se fala de um aparato que privilegia as demandas da elite. Esse modelo de
organização, desta forma, certamente, não garantirá mais do que uma democracia representativa
de baixa intensidade. (BOAVENTURA, 2002c, p. 32), pois está submetido, como toda a
sociedade ao regime de acumulação de capital, à lei do valor, da distribuição extremamente
desigual dos custos e oportunidades. Para ele, uma das possibilidades de emancipação está na
ideia de democracia participativa protagonizada por “ativistas e líderes de movimentos e
organizações populares que empreendem luta da resistência contra os poderes hegemônicos.
Destaca ainda que o saber prático que afinal fará mover o mundo e, mais do que qualquer outro,
dará sentido ao mundo. (2002c, p. 26). Nesse sentido, a democracia participativa poderá
confrontar a dominação, o patriarcado e a diferenciação identitária desigual; os sistemas de
produção alternativos (...) a troca desigual, a exploração e finalmente as formas de poder.
(BOAVENTURA, 2002c, p. 27)
Segundo Steven Levitsky e Daniel Ziblat (2018, p. 215), na obra Como as Democracias
Morrem, em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, a democracia também
está sucumbindo, porque o poder econômico tem suprimido os interesses gerais da nação. Eles
completam:
Se compararmos nossa situação presente com as crises democráticas em outras
partes do mundo e em outros momentos da história, torna-se claro que os
Estados Unidos não são tão diferentes de outras nações. Nosso sistema
Constitucional, embora mais antigo e mais robusto do que qualquer outro na
história, é vulnerável às mesmas patologias que mataram democracias em
outros lugares. (LEVITSKY; ZIBLAT, 2018, p. 217).

Apesar de esse título deixar oculto muito do malefício que representa a política dos EUA
para as democracias das sociedades em desenvolvimento da América Latina e de outras localidades
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do globo, os autores destacados nesse parágrafo conseguem deixar evidente que o poder econômico,
como valor supremo, tem favorecido a polarização e a exclusão social, aumentando assim a
desigualdade e destruindo até “democracias” antes aparentemente consolidadas.
Mészáros (2008) afirma que o posicionamento estatal a favor dos pressupostos
neoliberais fere o direito à educação, a formação para a cidadania e a qualidade de ensino.
Ainda, amparados no pensamento de Emir Sader (2008, p. 15), no prefácio do livro de Mészáros
(2008), A educação para além do capital, considera-se que a decisão de fechar escolas tem
origem mercadológica e faz da educação básica pública um “instrumento de poder capitalista”.
Ele completa: “No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do
sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento dos
cortes de recursos dos orçamentos públicos” (MÉSZÁROS, 2008, p. 16).
A educação brasileira, comumente, tem sofrido a interferência do capital e das leis
globais, por isso tem passado por constantes processos de “mudanças” sem participação dos
professores, alunos e sociedade. São constantes anúncios que demandam ações irrefletidas no
cenário escolar, desconstruindo, a todo momento, a caminhada da equipe escolar e sua
comunidade. Tedesco (2012, p. 26) enuncia que “[...] as mudanças costumam ser avaliadas
pelos professores e alunos como princípios abstratos sem aplicabilidade efetiva”; contudo,
representam um claro desrespeito aos que da educação pública participam e vivem, visto serem
excluídos das decisões desse universo.
A pesquisa, dessa forma, traz a constatação de que os estudantes secundaristas não
acataram simplesmente o anúncio; eles não acataram a ideia de representatividade e
reivindicaram maior participação nas decisões concernentes à vida escolar, via uma gestão
descentralizada, nos termos de uma democracia participativa. Consideraram que tal política
pública tinha caráter excludente e a refutaram. Requereram, enfim, mudanças que dependiam
do exercício sociopolítico daqueles que se sentem lesados na construção social. Naquele
momento, em 2015, a ação foi exitosa, não houve fechamento das escolas estaduais e resistiram
até que o governo publicasse um novo decreto a favor da petição deles.
Essa trajetória discursiva até então se configura como introdutória ao pilar dessa
reflexão. O presente estudo não procura apenas apresentar uma reorganização escolar, que não
foi legalmente consolidada. Antes, visa contribuir para que seja mantida viva a experiência das
ocupações nas escolas paulistas de educação básica, como momento de resistência sociopolítica
de resistência. Caberá, por isso, refletir brevemente sobre a forma de participação sociopolítica
desses estudantes na sociedade brasileira, indagando sobre a finalidade do movimento. Dessa
forma, destacaremos as categorias resistência, sob a ótica de Foucault, e participação política
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em movimentos sociais, sob a perspectiva de Maria da Glória Gohn, respectivamente, sem
pretensão alguma de aprofundamento no vasto pensamento dos autores e sem descartar outros
pensadores que dialogam com o tema da pesquisa em publicações acadêmicas.

4.2 AS OCUPAÇÕES COMO ATO DE RESISTÊNCIA
A reflexão sobre a categoria resistência cabe inicialmente à pesquisa devido ao lema “ocupar
e resistir” que os próprios estudantes atribuiram ao movimento, mas a expressão não é nova, já foi
utilizada pelos membros do MST (Movimento dos Sem Terra) e do MSTC (Movimento dos sem
Teto do Centro). Durante o processo investigativo, tanto nas notícias como nos discursos dos
entrevistados, o termo em si não foi destaque, mas o seu sentido sempre esteve presente na origem
dos movimentos, em geral, principalmente, quando observado o significado dessa palavra no
minidicionário Aurélio (FERREIRA, 2009, p. 656), o qual descreve o ato de resistir como “[...] a
propriedade do corpo que reage contra a ação de outro corpo”.
Além disso, esse conceito, na contemporaneidade, compõe o léxico político dos
movimentos contestatórios do globo contra o poder instituído. Significa, enfim, no caso do
objeto estudado, compreender que, ao se categorizarem como movimento de resistência, as
ocupações se colocam na condição de força sociopolítica que refuta uma ação autoritária e
invasiva do governo vigente.
Desta forma, mediante as definições básicas, entende-se que uma única palavra pode
sintetizar uma reação ao autoritarismo. Pensando por meio de metáforas, resistir será, portanto,
colocar uma barreira para que aquele que vem de encontro não possa avançar. Mais do que isso,
uma resistência efetiva deverá se constituir como uma contenção não estática, mas em uma
barreira que se movimenta no sentido contrário ao opositor, promovendo força suficiente para
que haja retrocesso do corpo que tentava transitar por espaços que não lhes era permitido; ou
seja, existe nesse pensamento uma luta entre dois campos de força.
Uma compreensão do termo resistência bem significativa ao estudo foi trazida por
Michel Foucault (2004), no capítulo A filosofia analítica da política, inserido na obra Ditos e
escritos V: ética, sexualidade, política, organizada por Manuel de Barros da Motta.
Sinteticamente, com perigo de reduzir o pensamento do autor, mas considerando que esse
trecho apresentado a seguir pode auxiliar na reflexão do observado na pesquisa, no que consiste
a ação de resistir, entende-se que o pensador, ao fazer uma análise das relações de poder,
demonstrou que existem formas de domínio que querem penetrar os corpos, mais do que isso,
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querem penetrar as mentes gerenciando, administrando e fazendo funcionar o individual e o
todo num padrão aceitável para aqueles que buscam o controle.
Para ele, há novas configurações dos mecanismos de poder, que compreendem um
cerceamento social amplo, pela prática controladora, anterior, das condutas dos próprios
indivíduos. Essa ação que regula resulta do poder exercido de uns sobre os outros, por meio do
enredamento multiforme. Mas, ao mesmo tempo que a rede envolve a todos, esta poderá ser
rompida em pontos precários da rede, por algum tipo de resistência. O rompimento será
possível, ou não; dependerá da intensidade desse “contra jogo” de poder.
Foucault

(1984),

na

obra

Microfísica

do

Poder,

definiu

a

categoria

“governamentalidade104”. Para chegar a esse conceito, explanou sobre as múltiplas formas de
dominação que são exercidas no interior da sociedade. Nesse sentido, a ideia de poder ampliase, e por uma certa ótica, é mais corrosiva, pois compreende o domínio dos corpos e das mentes
a partir de um exercício político embasado em técnicas de manipulação e persuasão,
objetivando não apenas o gerenciamento institucional, mas o controle da população, relegando
direitos, cerceando condutas e aniquilando, nesse complexo contexto, a ideia de cidadania.
Afirma Foucault (1984, p. 171): “O que é importante na modernidade, não é tanto a
estatização da sociedade, mas o que chamaria de governamentalização do Estado”. Tal
governamentalização, segundo se observa, representa uma forma de domínio passível de
resistência. Diante disso, considera:
Não coloco uma substância da resistência face a uma substância do poder. Digo
simplesmente: a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma
possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre
modificar sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia
precisa. (FOUCAULT, 1984, p. 139).

Os secundaristas relataram que receberam a notícia, na escola, sobre a reorganização.
Os diretores foram orientados a anunciar à comunidade escolar. Os estudantes inconformados
começaram a se comunicar nas redes sociais. A ideia das ocupações veio durante essa
comunicação que se expandiu. Eles apreciaram a ideia e se organizaram para ocupar as escolas.
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“Para concluir, gostaria de dizer o seguinte. O que pretendo fazer nestes próximos anos é uma história da
governamentalidade. E com esta palavra quero dizer três coisas: 1 − o conjunto constituído pelas instituições,
procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e
complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política e por
instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 2 − a tendência que em todo o Ocidente conduziu
incessantemente, durante muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo,
sobre todos os outros − soberania, disciplina, etc. − e levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos
específicos de governo e de um conjunto de saberes. 3 − resultado do processo através do qual o Estado de
justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco
governamentalizado.” (FOUCAULT, 1984, p. 171).
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Entravam com um grupo de alunos no final do período e levavam consigo cadeados 105 para
fechar os portões por dentro. Eles não queriam sair de suas escolas, eles não queriam sair
daquele espaço, não queriam perder amigos e professores e não queriam ter que andar para
muito longe para concluir o ensino médio.
A compreensão de poder dá-se pela imposição e pela resistência, configurando-se como
campo de força política.
O poder não se exerce senão sobre “sujeitos livres” e enquanto são “livres” –
entendamos por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um
campo de possibilidades no qual muitas condutas, muitas reações e diversos modos
de comportamento podem ter lugar e, no limite, fugir. (FOUCAULT, 1984, p. 237).

Em geral, o governo reage com violência física para conter movimentos sociais 106.
Nessa ação repressora, demonstra, de fato, onde está o poder. No caso, as ocupações, foi
cogitado que se tratava de invasão das escolas e que a polícia deveria retirar os manifestantes à
força e, assim, seriam retomadas as aulas. Mas essa condução não foi possível, já que um
aspecto básico inibia a ação policial: a idade dos jovens requeria cuidado na ação. Eram
menores de idade, em sua grande maioria. Estavam sendo acompanhados por representantes
dos direitos humanos, por representantes do Conselho Tutelar, por vereadores, por alguns
professores, pela Apeoesp, por pais e até mesmo pelo Ministério Público. Além disso, a
comunicação entre os estudantes era muito veloz; em tempo real, questões de insegurança eram
veiculadas e rapidamente sanadas. Isso não impediu eventuais agressões aos professores
simpatizantes e aos alunos que se manifestavam nas ruas. Alguns relataram que estavam sendo
perseguidos quando saíam da escola, pois havia um revezamento de turno entre eles.
De acordo com Foucault (1984, p. 88), o poder é “[...] uma situação estratégica complexa
numa sociedade determinada”. Para ele, as lutas de resistência que se destinam à libertação e à
autonomia não procuram o inimigo principal, mas o inimigo imediato (FOUCAULT, 1984, p.
226). Nesse caso, porém, os jovens sabiam muito bem que existia um “inimigo principal” comum
a todos, qual seja, o Decreto que deveria ser revogado pelo governador.
Guilherme Castelo Branco (2001), em As resistências ao poder em Michel Foucault,
esclarece que a resistência surge porque o interlocutor é irredutível. Os estudantes relataram
que o governador não estabelecia diálogo, por isso as ocupações aconteceram. Nesse sentido, a
fala dos manifestantes e o pensamento do autor, à luz das ideias de Foucault, foram
confirmados, inclusive por meio de um áudio disponível na web, no qual os representantes da
105
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Anexo C 13 do volume 2 da pesquisa.
Anexo C 16 do volume 2 da pesquisa.
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SEE-SP informam que estavam numa guerra e que não retrocederiam107. Relatam que poderia
haver ajustes, mas a reorganização se concretizaria de qualquer forma.
Em Resistência e revolução no pensamento de Michel Foucault: contracondutas,
sublevações e lutas, Pedro Fornaciari Grabois (2011) menciona que, para o filósofo francês, o
maior objetivo da resistência é superar a dominação. Grabois continua dizendo que se não
houvesse uma barreira às decisões unilaterais, haveria apenas obediência. Ele defende que a
resistência continua superior a todas as forças do processo, pois ela obriga a mudança das
relações de poder. Mas quais formas de resistência? Essa questão é necessária na atualidade,
pois a comunicação ganhou recursos que permitem refletir sobre muitas formas de resistir e
interagir.
Partindo da análise dos antagonismos e das oposições existentes nos cenários em que
predominam as relações de poder, Foucault (1984, p. 234) argumenta que, “[...] para
compreender o que são relações de poder talvez devêssemos investigar as formas de resistência
e as tentativas de dissociar essas relações”. Sabe-se que a forma empregada nesse movimento
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Laura Capriglione (2015), especial para os Jornalistas Livres, em 29 de novembro de 2015, relata: “Em reunião com 40
dirigentes de ensino, o braço direito do secretário Herman anuncia que o decreto da ‘reorganização’ sai na terça e lança
estratégia para ‘isolar’ e ‘desmoralizar’ as escolas em luta, com o apoio da polícia militar. Em reunião realizada agora
há pouco, na antiga escola normal Caetano de Campos, a primeira escola pública de São Paulo na era republicana, cerca
de 40 dirigentes de ensino do estado de São Paulo receberam instruções de Fernando Padula Novaes, chefe de gabinete
do secretário Herman Jacobus Cornelis Voorwald, sobre como deverão agir a partir de amanhã para quebrar a resistência
de alunos, professores e funcionários que estão em luta contra a reorganização escolar pretendida pelo governador
Geraldo Alckmin. A reunião foi realizada em uma sala anexa ao próprio gabinete do secretário. Jornalistas livres
estavam lá e escutaram o chefe de gabinete anunciar para os dirigentes de ensino que o decreto da ‘reorganização sai na
[próxima] terça-feira’. Segundo ele, ‘estava pronto na quinta passada (26/11) para o governador assinar’, mas pareceria
que o governador não ‘tinha disposição para o diálogo’. A maioria na sala (todos ‘de confiança’ do governo), suspirou
de alívio, e Padula emendou: ‘aí teremos o instrumento legal para a reorganização’. Trata-se de uma gravação
esclarecedora, que merece ser ouvida em sua íntegra pelo que tem de revelador. Nela, o chefe de gabinete Padula repete
inúmeras vezes que todos ali estão ‘em uma guerra’, que se trata de organizar ‘ações de guerra’, que ‘a gente vai brigar
até o fim e vamos ganhar e vamos desmoralizar [quem está lutando contra a reorganização]’. Fala-se da estratégia de
isolar as escolas em luta mais organizadas. Que o objetivo é mostrar que o ‘dialogômetro’ do lado deles só aumenta, e
que a radicalização está ‘do lado de lá’. Também importante foi o ponto em que o chefe de gabinete falou da estratégia
de ‘consolidar’ a reorganização. A ideia é ir realizando as transferências, normalmente, deixando ‘lá, no limite’ aquela
escola que estiver ‘invadida’. Segundo ele, o máximo que ocorrerá será que aquela escola ‘não começará as aulas como
as demais’. A reunião mencionou também o papel de apoio que a secretaria de segurança pública, do secretário
Alexandre de Moraes, está tendo, fotografando as placas dos veículos estacionados nas proximidades das escolas, e
identificando os seus proprietários. Com base nessas informações, a secretaria de educação pretende entrar com uma
denúncia na procuradoria geral do estado contra a Apeoesp. Padula contou como procurou o cardeal arcebispo de São
Paulo, Dom Odilo Scherer, ‘A gente precisa procurar todo mundo, não é?’, dele recebendo a orientação para responder
aos que se opõem à ‘reorganização’. ‘Vocês precisam responder’, teria dito Dom Odilo ao chefe de gabinete do
secretário Herman Jacobus Cornelis Voorwald. Dom Odilo teria afirmado ainda que ‘as ocupações nas escolas têm o
objetivo de desviar o foco’.” Também o G1, em 04/12/2015, traz a seguinte notícia: Ocupações, atos e polêmicas: veja
histórico da reorganização escolar. Em 29 de novembro, em reunião com dirigentes de ensino, o chefe de gabinete da
Secretaria da Educação Fernando Padula Novaes, braço direito do secretário Herman Voorwald, disse que é preciso
organizar “ações de guerra” contra as ocupações: “[...] a gente vai brigar até o fim e vamos ganhar e vamos desmoralizar
[quem está lutando contra a reorganização]”. Também no áudio, Padula fala sobre estratégias para isolar as escolas com
ocupações com maior resistência: “nessas questões de manipular tem uma estratégia, tem método. O que vocês precisam
fazer é informar, fazer a guerra de informação, porque isso que desmobiliza o pessoal.” (OCUPAÇÕES... 2015).
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estudantil produziu o efeito desejado pelos estudantes naquele momento: o Decreto foi
revogado. Essa, enfim, era a finalidade do pleito. Entende-se, como foi ressaltado, que a
intensidade do jogo político foi grande; no entanto, pretende-se ainda compreender as
estratégias desse jogo. Para tanto, pergunta-se: Qual foi a estratégia que resultou no êxito da
ação? Mais do que isso, será relevante compreender o efeito da resistência na formação cidadã
discente, uma das finalidades da CF de 1988.

4.3 AS OCUPAÇÕES COMO FORÇA SOCIOPOLÍTICA

Até o momento, nota-se que o Estado de São Paulo não estava diante de um movimento
breve, de uma reivindicação superficial, mas de uma ação política em busca da garantia de um
direito constitucional que, pela indignação, materializou-se em movimento estudantil e se
constituiu em contundente resistência e em intensa força política.
Durante as ocupações, os estudantes requereram o direito de participar e de decidir sobre
seus destinos e sobre onde queriam estudar. Pela ação política, os secundaristas brasileiros
saíram da margem da história. Tratou-se de uma decisão com desfecho exitoso aos
desbravadores da democracia. Decisão apropriada dentro de um regime republicano. Como se
formaram para essa ação?
Após 1996, com a LDB, foi anunciado algo novo para a educação. Tratava-se de um
ideário projetado desde o Manifesto dos Pioneiros de 1932 (AZEVEDO et al., 2010). Essa
inovação vem descrita nas finalidades da referida lei. Lá, fala-se sobre uma educação de
qualidade, sobre uma educação para o trabalho e sobre uma educação para a cidadania. No que
se refere aos dois primeiros itens, estes pareciam comuns e corriqueiros nos discursos sobre o
papel da escola. O terceiro tópico, no entanto, foi um tema inesperado e até pouco
compreendido pelos professores e gestores, em geral, da época. Caberia, por isso, melhor
compreensão do que seria “preparar o aluno para o exercício da cidadania”, isto é, os
profissionais da base escolar estavam diante de uma questão a ser resolvida. (BRASIL, 1996) 108.
De 1996 até 2001 (data do PNE – 2001 a 2010) delineou-se uma estrutura de formação
docente. Os professores seguiram a trabalho pedagógico com práticas escolares para que
houvesse exercício da cidadania. Posteriormente, foram introduzidos, nas graduações e pósgraduações, estudos mais aprofundados sobre as concepções pedagógicas histórico-crítica,
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Ressalta-se que essa deficiência existia, apesar da literatura vasta produzida sobre o tema, o qual já constava
da Constituição Federal de 1988.
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liberadora e libertária; portanto, entra em debate, com maior intensidade, a formação cidadã. A
partir desse processo, pesquisadores registram unidades que tinham como cultura o preparo
para a cidadania, porém, havia mais pesquisas denunciando a pouca incidência na rede pública
de escolas, que priorizavam esse modelo formativo. No que consiste à gestão democrática da
escola costumava ser o resumo desse ideário, fato que causou muitas confusões no espaço
escolar, devido, principalmente, à incoerência entre recursos financeiros, normas de utilização
desses recursos.
Em São Paulo, essa complexidade e a busca por atender aos ideários progressistas de
educação com poucos avanços não foram diferentes. Aos poucos, o contido na Lei de Diretrizes
e Bases ecoava nas práticas. Coube, então, aos profissionais das escolas de educação básica se
apropriarem do significado desse conceito; apesar da jornada extensa de trabalho, alguns se
aventuraram. A SEE-SP, por meio da Efap, ofereceu cursos que contemplavam a temática, mas,
quando se referia à prática da cidadania, havia poucas evidências de que essa cultura estava
sendo, de fato, parte do cotidiano escolar, devido à escassa possibilidade de sair do
tradicionalismo educacional vigente109.
Ainda em 2019, há muitas dúvidas sobre como ser um professor atuante nesse aspecto
formativo, numa estrutura limitante. Além disso, há questões inquietantes no imaginário
docente em face da atual conjuntura: O que é ser cidadão? Quem pode ser considerado cidadão?
O que representa ser reconhecido como cidadão? Como preparar alguém para ser cidadão?
Quais caminhos são possíveis para esse modelo formativo? As respostas estão no currículo
oficial da SEE-SP110, segundo relatam seus idealizadores. Mas como a ação é validada no dia a
dia escolar? Há raros caminhos para trilhar nesse sentido. Por isso essas questões não são assim
tão simples de serem respondidas, portanto, continua frágil a prática de uma formação para a
cidadania. Mediante o descrito, quais seriam os impedimentos?
Primeiro, pelo que foi apresentado, reitera-se um discurso sobre formação cidadã, mas
não se oferece apoio às práticas pedagógicas para essa finalidade. Além disso, não se observa
na estrutura organizacional apoio efetivo para planejar uma formação cidadã.
Segundo, existe muita ênfase na busca pela melhoria da qualidade, que se materializa
nos resultados das avaliações externas.

Para atingir

as

metas preestabelecidas,

costumeiramente, em alguns cenários escolares, há treinos de atividades já aplicadas em outras
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Em março de 2017 a SEE-SP, veicula um material formativo que seria aplicado nas escolas estaduais com a
liderança dos supervisores de ensino e diretores de escola para que fosse potencializada a Gestão
Democrática das unidades escolares. Parte desse material é o anexo B21 do volume 2 dessa pesquisa.
110
O currículo está sendo alterado em 2019.
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provas, por orientação da SEE-SP. Um projeto nessa perspectiva continua se apoiando na
concepção de aprendizagem tradicional, reproduzindo conhecimento e avaliando para
classificar.
Ainda que haja uma pretensa progressão continuada, reconhecida como progressão
automática na rede pública estadual; as avaliações são apenas registros sem significado ao
processo devido a condução desse processo é tratado no interior das escolas, principalmente
por falta de recursos humanos e estruturais. Ressalta-se ainda, que nesse estado da federação,
convivem dois pressupostos de superação de fases de aprendizagem: as séries e os ciclos. Todos
os alunos progridem série a série, mas nem todos aprendem. No que concerne aos ciclos, nem
todos progridem; ao final deles, há um gargalo, que resulta em alta retenção e em alto índice de
evasão, principalmente na 1ª série do ensino médio, como já registrado nesta pesquisa.
Além disso, existem as avaliações externas. Alguns professores e gestores não
compreendem como estas afetariam a dinâmica educativa no interior da unidade. Muitos não
visualizam a relação entre avaliação externa e o fazer interno, transformando esses diagnósticos
em dados inócuos sobre a realidade escolar. Destaca-se que, mesmo para aqueles que superaram
essa fragilidade compreensiva, é difícil construir uma cultura avaliativa de alto impacto na
aprendizagem do aluno por meio desse diagnóstico.
Trata-se, enfim, de uma escola sem projeto político pedagógico, que continua
transmitindo conteúdo, dando a impressão de que tudo já está posto, basta reproduzir, pois não
há nada mais a ser desvendado. Nessa pedagogia não há foco no diálogo entre professor e aluno;
entre aluno e aluno; entre aluno e a realidade local e global. Esses aspectos, ao serem relegados
na construção do conhecimento, comprometem o desenvolvimento da reflexão, da criação e da
criticidade, necessárias para um cidadão atuante e responsável por si mesmo e pelo todo social,
conforme descrito na Deliberação CEE 155/2017, alterada pela Deliberação CEE 161/2019.
Finalmente, há uma débil organização dos tempos e dos espaços escolares. A melhor
organização contribuiria na diversificação no trabalho pedagógico e na recuperação da
aprendizagem, soma-se a isso, a preocupação em atingir resultados de forma desregulada, a
qual consome o tempo da equipe, inibindo planejamentos que priorizem o exercício da
cidadania, portanto, a formação integral do educando.
Nesse sentido, compreende-se que a escola e as instituições que a organizam estão
mantendo um fazer pedagógico unilateral, não permitindo que os estudantes da educação básica
pública possam enfrentar competentemente os grandes desafios que se apresentam no século
XXI. Portanto, nessa condição de trabalho, estão colocando uma cortina no horizonte formativo
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dos estudantes. Compreende-se, por isso, que o projeto de educação cidadã, apesar do cenário
montado para tal fim, vem sendo relegado. As ocupações ocorreram, e foram uma ação
sociopolítica, de pessoas formadas para o exercício da cidadania, veio a pergunta inevitável:
Onde aqueles estudantes que ocuparam as unidades educativas aprenderam a refutar uma
decisão governamental? Afinal, não são esses que frequentavam o modelo de escola descrito
anteriormente? Em face dos dados colhidos, compreende-se que foi pela ação comunicativa,
via redes sociais. Por meio desse diálogo, tomaram a decisão de participar de um movimento
em prol de um objetivo comum, no caminho houve intervenção das organizações políticas.
Nesse processo adquiriram a consciência sociopolítica importante ao que quer atuar
democraticamente, nos termos de uma República, por meio da reflexão sobre a realidade e da
decisão de alterá-la/transformá-la.
A professora Dra. Katia111, que apoiou o movimento “as ocupações” em 2015, disse que
está engajada, juntamente com outros colegas na política há alguns anos. Ela diz que se reuniu
com os estudantes desse movimento em várias oportunidades. A professora relata que ela e seu
companheiro fazem parte do movimento trotskista do Brasil e ela também atua como professora
da educação básica na Prefeitura de São Paulo. Na entrevista, a professora foi retratando suas
memórias sobre o fato. A respeito do início de seu envolvimento, relata:
[...] os estudantes de uma escola da Penha, bairro de São Paulo, não estavam
participando das ocupações. [...] foi para auxiliar essa escola que nos
envolvemos no movimento, inclusive é uma escola que atende estudantes da
EJA (Educação de Jovens e Adultos). É uma escola de passagem 112 e ela
sofreria alguns abalos com a reorganização. Não somente os alunos, mas
111
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Ressalta-se que tanto o nome do bairro da escola que sofreu intervenção quanto o nome da professora são
fictícios, pois ela não queria se expor e expor a direção da escola que autorizou a reunião para que houvesse
diálogo sobre as ocupações com os estudantes.
Sobre escola de passagem, encontramos a tese de Tese de Doutorado de Gilberto Cunha Franca, da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, intitulada Urbanização e educação: da escola de bairro à escola de
passagem. Palavras-chave em português: bairro, cidade, escola pública, política educacional, urbanização.
“Resumo em português - Esta pesquisa aborda a relação da escola pública com a geografia dos lugares. Analisa
os nexos entre a urbanização e as políticas educacionais em São Paulo. A questão consiste em compreender a
situação das escolas centrais, que pertenceram aos antigos bairros, diante das adequações funcionais e do
desinteresse das camadas médias e altas. As localidades centrais foram tradicionalmente compreendidas como
espaços da cidade-bairro, da cidade subúrbio. Na dinâmica da urbanização difusa, e de ampliação das fronteiras
periféricas, estas localidades centrais vivenciaram o esvaziamento generalizado e o fechamento de dezenas de
suas escolas. Paradoxalmente, isto tem ocorrido onde as escolas públicas apresentam melhor desempenho. O
fechamento destas escolas restringe as possibilidades dos moradores locais e inviabiliza o uso dos alunos que vêm
das periferias urbanas. Neste contexto o terreno destas antigas escolas ficou na mira do mercado imobiliário e das
estratégias administrativas do Estado. O estudo de caso da E.E. Prof. Antônio Alves Cruz permitiu apreender a
metamorfose da escola de bairro, e seu dilema para sobreviver no centro da cidade. Encontrou solução na
ampliação do seu raio de ação, atingindo pontos distintos da metrópole; no seu momento mais dramático
incorporou uma Organização Não Governamental para realizar atividades que seriam difíceis com a estrutura da
rede oficial; adequou-se a diversas modalidades de ensino; aceitou diversas formas de uso. Em alguns momentos
seus personagens se encontram, porém, o que ressalta é o quadro preocupante de desintegração da comunidade
escolar, que a deixa vulnerável perante os ajustes dos órgãos superiores de ensino.” (FRANCA, 2010, p. 5).
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também alguns professores perderiam aulas. Essa política afetaria
significativamente a vida daquela escola. Penso que não houve uma
preocupação com a comunidade que frequentava aquela unidade escolar, nem
com os trabalhadores da educação que atuavam ali e muito menos com os
alunos da EJA que trabalhavam e estudavam lá, no período noturno. A diretora
estava fora do Brasil em um congresso, eu estava com ela e ficamos sabendo
durante esse congresso sobre a reorganização e sobre as ocupações. Ela ficou
preocupada, pois os alunos da escola que era diretora perderiam aquele espaço
de aprendizagem e não iriam lutar por ele, pois nem todos compreendiam
sobre como resistir a uma ação governamental. Inclusive no evento que
participávamos, nós estávamos fazendo uma moção de repúdio à
reorganização e nela manifestávamos nosso apoio aos estudantes da primeira
escola que foi ocupada E.E. Diadema. A diretora disse: “poxa, os alunos da
escola que dirijo nem estão percebendo o problema”, o que será deles e da
escola quando eu retornar das férias? Nós retornaríamos em breve para o
Brasil, então eu perguntei se ela queria que nós, do partido, fôssemos fazer
uma reunião para tratar o tema reorganização e sobre organização política
também na escola da Penha. Ela disse que sim, pois poucos alunos até que
tinham algum envolvimento político, mas não sabiam se organizar. Eu faço
parte do movimento trotskista do Brasil que tem por objetivo dar apoio aos
trabalhadores que estão sendo lesados em seus direitos. Entramos em contato
com alguns estudantes da escola, convidamos os membros da JR (juventude
Revolucionária), que hoje é JR-PT (Partido dos Trabalhadores). Fizemos uma
reunião na escola. Os estudantes ouviram e não decidiram nada naquele
momento. Ficaram pensando. Marcamos outras reuniões e datas para ocupar
a escola, mas eles não haviam se decidido e não houve ocupação. De repente,
do nada, ficamos sabendo que eles mesmos, sozinhos tinham ocupado a
escola. Foi surpreendente, eles mesmos, finalmente, tomaram a decisão de
ocupar a escola. Durante as ocupações eles dialogavam muito entre eles,
faziam assembleias, mas também dialogavam, via rede social, com todos os
participantes dos movimentos de outras escolas. Nessa escola tinha presença
de representantes de partidos da esquerda, a presença representava apoio de
luta. A comunicação também entre estudantes de outras escolas também foi
face a face. Havia um comando unificado, os alunos da escola da Penha
começaram a participar e eles iam conosco para outras escolas que estavam
ocupadas. Essa relação dava mais força ao movimento. Eu tenho contato com
alguns desses alunos até hoje, eles participam, na atualidade, ativamente da
política. Antes das ocupações não eram ativos nesse sentido. Lembro que
também foram à escola representantes de organizações políticas de estudantes
que tem prática horizontalizada, de vertente anarquista, eles ajudaram
também. Em geral, todos os estudantes de grande parte das escolas ocupadas
cotidianamente ouviam os pronunciamentos do governador e as notícias que
veiculavam e chegavam a conclusões sobre o que ouviam. As impressões
veiculadas sobre o movimento provocavam várias atitudes entre os
manifestantes, como saída às ruas cadeiras e carteiras da escola, dentre outras.
Essa unidade de diálogo e de decisões dava mais segurança a eles. Eles se
desenvolveram politicamente. Mas em alguns momentos, após diálogo
conjunto, escola e representantes de partidos, eles diziam, agora nós queremos
conversar sem a presença de vocês. Então, eles se reuniam sozinhos e
tomavam decisões sobre a continuidade do movimento. Foi uma ação política
legítima, não era um faz de conta. Eles tinham dúvidas e estávamos lá para
saná-las, mas não manipulávamos. Eles tinham um foco e não fugiam dele,
queriam que a escola não fosse reorganizada. A própria experiência da
ocupação foi formativa, foi uma escola política para os estudantes daquela
unidade e das outras que participamos. É importante dizer que apesar do alvo
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comum, cada escola agia, internamente, de uma forma diante dos anúncios e
das dificuldades que enfrentavam no período das ocupações. Algumas escolas
tinham 30 alunos ocupando, outras apenas 7, mas falávamos que tinha trinta,
o negócio era bem inteligente. Como você vê, nós ficamos apenas na
retaguarda. Como somos professores, tínhamos medo da represália do
governo.

Nota-se que a amplitude de diálogo foi marca desse movimento. Eles se apropriaram do
conceito de participação política e repetiram a ação, em 2016, por todo o país. Novamente, em
2019, estão nas ruas, em grande número, pelas cidades brasileiras.
A democracia é um sistema político que pode ser afetado e consumido de forma rápida
se não houver participação efetiva daqueles que tem a soberania, a saber, o povo. Nesta época,
a sociedade global vem sendo surpreendida pela eleição de líderes autoritários e, em
contraposição, surgem os movimentos sociais. No Brasil, não tem sido diferente, houve eleição
expressiva de representantes da extrema direita, inclusive o presidente da república é um deles.
Também aqui, as reações contrárias ao autoritarismo ocorrem, porém o que mais tem
surpreendido os brasileiros, na verdade, é a participação jovem nas manifestações contrárias,
ou a favor dos desmandos políticos, que colocam a educação pública numa posição muito
desfavorável em face das necessidades de aprendizagem dos jovens para o século XXI,
potencializando a desigualdade social. (BOAVENTURA, 2002c, p. 29) diz:

[...] o nosso tempo é um tempo paradoxal. É por um lado, um tempo de grandes avanços
e de transformações dramáticas, dramaticamente designada por revolução da
informação e da comunicação, revolução eletrônica, revolução genética e da
biotecnologia. Mas é, por outro lado, um tempo de inquietantes regressões, do regresso
de males sociais que pareciam superados ou por vias de ser: (...) regresso das
repugnantes desigualdades sociais que deram o nome a questão social no final do século
XIX [...]

A resistência a este estado de coisas tem sido contínua. Tem-se, por claro, que o objetivo
da classe hegemônica não é eliminar os seus privilégios, nem a desigualdade e nem mesmo a
injustiça social, mas, ao contrário, consolidá-los a favor da manutenção de seu status quo. No
primeiro capítulo do título de Boaventura Souza Santos (2002c, p. 125), D.L. Sheth diz que são
os movimentos sociais que, atualmente, têm tido a incumbência política de construir um novo
discurso sobre a democracia, a qual envolve a participação ativa de atores sociais excluídos
para que haja a garantia dos direitos, da igualdade e da justiça social.
Com efeito, constatou-se que a educação básica pública do Estado de São Paulo tem
sofrido pelo pouco investimento e consequente baixa qualidade. A partir das ocupações, tanto
as de 2015, em São Paulo, quanto as de 2016 e as manifestações de 2019, por todo o país, sem
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medo de precipitação, pode-se identificar um despertar dos jovens no cenário brasileiro para
uma existência sociopolítica. Eles encontraram no movimento estudantil o caminho para refutar
o descaso, a opressão, a resignação e a mordaça. Transformaram-se em força política de
resistência ao poder instituído 113. São representantes da sociedade civil que desejam ter voz,
mas os resultados desse processo são pouco visualizados até o fim dessa pesquisa. Os passos
iniciais, porém, desses estudantes para a finalidade interventora serão descritos a seguir.

4.4 INÍCIO DAS OCUPAÇÕES E SEU LEGADO PARTICIPATIVO

De Maquiavel, passando por Hobbes, Rousseau até a contemporaneidade, muitos
pensadores têm relatado, por várias perspectivas, o papel que o organismo estatal desempenha
na sociedade. Pierre Bourdieu (2012, p. 30), em Sobre o Estado: cursos no Collège de France
1989-92, refere-se ao Estado Moderno como campo de poder simbólico, com dimensão
político-social, legitimado pelo sistema econômico.
Fábio Konder Comparato (1987, p. 30), na obra Educação, Estado e Poder, caracteriza
o poder como um valor social supremo exercido pelo Estado. Segundo ele, esse é o “[...] grande
organismo de poder político [...]” (COMPARATO, 1987, p. 34), opondo-se ao poder pessoal.
A sociedade civil entra no cenário contrapondo o poder do estado, bem como os protestos
populares. Ambos requerem uma lógica menos hostil aos direitos sociais e à participação dos
cidadãos (BOAVENTURA, 2002c, p.35)
Van Dijk (2004), em Discurso e Poder, aponta para a necessidade de compreender as
linguagens dos protestos e a relação discursiva que estabelecem com aqueles que vivem da ação
política. Ele destaca que a linguagem da elite simbólica precisa ser alvo de estudos. No segundo
capítulo da obra, o autor analisa como é exercido o poder social, apresenta as principais
características dessa ação e, finalmente, demonstra como a elite produz e veicula discursos cuja
intenção é o controle cognitivo e ideológico.

113

Caberia aqui destacar um histórico de um estudante que foi motivo de reportagem de Anderson Bahia no site
dos Jornalistas Livres, em 26 de junho de 2017. O título é: “Grande personagem da nossa história: Gabriel, um
brasileiro. O menino negro, vendedor de balas no trem, secundarista e aniversariante no mesmo dia de Lula é
o novo rosto dos protestos pela democracia e contra o golpe”. O texto trata do engajamento político de
estudantes secundaristas que não se conformam com o modelo de gestão em São Paulo. Um dos trechos diz:
“O engajamento de uma geração de estudantes secundaristas, que já tinham chamado a atenção do país inteiro
após ocuparem mais de 200 escolas no final de 2015 contra a proposta de ‘reorganização’ escolar que poderia
levar ao fechamento de dezenas delas, era responsável por isso.” (BAHIA, 2017). Esse fato comprova o quanto
houve uma formação política que resiste aos desmandos estatais na educação do Estado de São Paulo.
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Nota-se que os sujeitos entrevistados, quando relatam sobre a reorganização, têm um
referencial de poder/domínio do Estado sobre eles. Sentem-se como um grupo social
marginalizado. Quanto a história deles com a educação, é conturbada e, por isso, têm um olhar
pouco favorável ao sistema educacional do Estado de São Paulo. Para os manifestantes, o órgão
estatal deveria ser o representante de todos e precisaria dar voz à sociedade para que, juntos,
discutissem sobre essa proposta educacional, pois, afinal, ela alteraria a dinâmica de muitos
jovens e de suas famílias.
Destacam a necessidade de melhor articulação entre estado e sociedade sobre o tema
educação. Durante as entrevistas, observou-se que os estudantes envolvidos nas ocupações
objetivavam um Estado que cumprisse o Constituição Federal de 1988. Para eles, o
autoritarismo do governo era um aspecto que distorcia a Carta Magna e evidenciava a separação
de classes. Diante dessa constatação, os estudantes requereram o direito de intervir nas decisões.
Em todos os textos transcritos e não transcritos existe referência ao termo “participação nas
decisões”; por isso, nesta etapa reflexiva, a categoria participação política será evidenciada.
4.4.1 Os estudantes e a participação política114

O motivo das ocupações foi declarado ao longo da pesquisa. Mas o que aconteceu
durante as ocupações nas escolas? Sabe-se que houve uma organização. Como ela pode ser
caracterizada? O objetivo inicial era impedir o fechamento das escolas. Nessa ação,
expectativas afloraram entre os secundaristas; uma delas era ter uma escola que atendesse às
necessidades de aprendizagem deles e com recursos adequados; porém, mais do que isso, eles
experimentaram a participação política. A possibilidade que os encantou também os assustou.
Eles perceberam que a democracia não é apenas uma forma de governo que se limita ao
sufrágio. “Democracia é um estado de participação”, de acordo com Bordenare (1985, p. 8).
Pelo envolvimento nas ocupações, alguns deles compreenderam com maior propriedade o teor
dessa frase, outros, no entanto, já sabiam. Sobre essa experiência, um dos textos da Revista
Carta Capital/Educação expõe:
Heudes Cássio Oliveira, 20 anos, foi um dos protagonistas da vitória estudantil
contra o governo do Estado de São Paulo em 2015. Ele participou da
ocupação na Escola Estadual Fernão Dias Paes, na zona Oeste de São Paulo.
Na época, os estudantes ocuparam cerca de 200 escolas durante 60 dias por se
oporem à ideia de reorganização escolar proposta pelo governador Geraldo
Alckmin (PSBD). As unidades só foram totalmente desocupadas um mês
114

Cf. Spinak (2013).
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depois de o governo anunciar o recuo da decisão. Além de proporem novas
dinâmicas aos espaços escolares, os estudantes chamaram para si o papel de
sujeito político ao reivindicarem um lugar de diálogo junto aos gestores
públicos. Heudes conta que boa parte dos estudantes que o acompanharam nas
ocupações de 2015 seguiram caminhos alternativos de participação. “Muitos
se organizaram em coletivos autônomos e se afastaram das entidades
estudantis tradicionais e burocratizadas”, avalia. O ex-secretário Nacional de
Juventude e professor de Sociologia e Política da pós-graduação da FESPSP,
Gabriel Medina 115, reconhece a demanda dos jovens por movimentos mais
horizontais e autônomos, capazes de estabelecer uma relação direta com a
prática. Daí decorre o que ele chama de “hiato participativo”. “Os jovens não
enxergam no campo progressista práticas públicas concretas, além dos
discursos. Além disso, é preciso considerar o endurecimento dos processos de
participação, dado o retrocesso democrático vivido pelo Brasil e o
consequente esvaziamento das instâncias participativas, que já passavam por
uma crise”, avalia. (BASILIO, 2017, grifo nosso).

Nessa reprodução da fala do estudante, os termos em negrito, advindos do substantivo
“participação”, foram recorrentes ao longo das entrevistas.
A mãe do estudante, já apresentada na pesquisa, por exemplo, durante a entrevista, disse:
“O que me fez participar dessas ocupações e de permitir que meu filho participasse foi porque
da noite para o dia desalojaram meu filho [...]” (grifo nosso).
O estudante Marcos116 falou: “Lutamos contra a reorganização que não teve a
participação dos alunos [...]”. O estudante Lucas afirmou:
Sempre participei dos conselhos mirins na escola municipal em Santo André.
Quando fui para a escola estadual participei do grêmio e participei da
audiência pública, me senti engajado. [...] não entendia movimento estudantil.
Conhecer as entidades de nível estadual e federal me fizeram adquirir um
conhecimento importante sobre direito à educação. Esse momento nos fez
buscar conhecimento e ser levados como pessoas, como cidadãos. (grifo
nosso).
A primeira entrevistada declara que, diante do descaso do governo em face das

dificuldades da população em trocar de escola, foi impulsionada a participar. A segunda
também segue a mesma linha de pensamento de Darlene, mãe de aluno, mas o terceiro
demonstrou que estava um passo à frente na jornada participativa; dizia-se engajado. Essa
diferença demonstra o tipo de relação que as pessoas podem ter quando se unem em causas
comuns. Independentemente dessa diferença, os iniciantes no movimento se relacionaram,
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Gabriel Medina, psicólogo, 32 anos, é natural de Araraquara (SP). Medina tem larga trajetória nos movimentos
de juventude, tendo sido eleito, em 2011, para presidir o Conselho Nacional de Juventude, o que lhe permitiu
ser um dos responsáveis pela construção da 2ª Conferência Nacional. (BRASIL, 2015).
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Marcos e Lucas são nomes fictícios, os estudantes são menores de idade, mas tenho as gravações das entrevistas
em meus arquivos da pesquisa.
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naquele momento, com jovens engajados, propiciando a formação política dos primeiros e a
ampliação de possibilidades de atuação para os formadores. Esse cenário, portanto, fora
relevante para a formação política de todos. O registro a seguir reafirma que, de uma maneira
geral, houve uma aprendizagem política entre os estudantes da educação básica e todos do
entorno que se envolveram no manifesto.
Em 2016, uma aluna da 3ª série do ensino médio do Estado de São Paulo relatou o
repúdio dos estudantes à Medida Provisória 746/2016, que instituiu a Política de Fomento à
implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Esse texto confirma o grau de
reflexão da jovem sobre os caminhos que estão traçando para a educação brasileira.
Para Vanessa Alves, de 17 anos, que está no 3.º ano do ensino médio da Escola
Estadual Gavião Peixoto, em Perus, zona norte da capital, o aumento no
número de horas sem melhoria no formato das aulas é “suicídio”. “É um
absurdo, parece que eles não sabem como é a nossa realidade. A rejeição está
sendo muito grande, até maior do que na época que ocupamos as escolas (em
2015)”. Protesto. Estudantes já marcaram o primeiro protesto contra as
mudanças no ensino médio. Um evento no Facebook, com o título “ato contra
a reforma do ensino médio - São Paulo” já tem 1,6 mil pessoas confirmadas e
está marcado para as 18 horas de segunda-feira, no vão-livre do Museu de
Arte de São Paulo (Masp). Também estão previstos atos nacionais no dia 5 do
próximo mês, segundo a presidente da União Brasileira de Estudantes
Secundaristas (Ubes), Camila Lanes. “Os estudantes não se sentiram
contemplados pela reforma”, afirma ela. (TOLEDO; VIEIRA, 2016).

No que tange a essa agenda de participações, retrocedendo um pouco no tempo, em
2014, o Núcleo de Pesquisas em Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo (2014) elaborou um registro estatístico, demonstrando o desejo dos jovens em
participar da vida política da cidade de São Paulo e do país. Um ano antes, em 2013, houve o
Movimento do Passe Livre (MPL), em São Paulo, com grande participação da juventude.
Segundo Maria da Glória Gohn (2018), esse movimento (MPL) perdeu o protagonismo
que vinha exercendo, mas deixou seu legado, inspirando novas ações coletivas com jovens
protagonizando na esfera pública, principalmente no que se refere à área educacional. Quando
reportadas as ocupações de 2015, a socióloga afirma que a nova reforma governamental
mobilizou os jovens, e o movimento sensibilizou grande parte da sociedade, gerando inclusive
“[...] questionamento sobre as políticas públicas, modos de gestão e políticas vigentes” (GOHN,
2018, p. 118).
Andreia de Oliveira e Silva (2016, p. 110 e 120), em tese de doutorado, traz os números
dessa rede de ensino:
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162 municípios, 1.464 escolas das 5.147 unidades existentes passariam pelo
processo [da reforma], somadas a 1.443 unidades que já mantinham segmento
único, 2.197 passariam a atender a alunos exclusivamente de um ciclo de
ensino. Delas, 832 destinadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao
5º ano), 566 para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 799
para o Ensino Médio. Com isso, seria necessária a transferência de 311.000
estudantes. Estimava-se que 74 mil professores sofreriam algum tipo de
mudança. [...] 94 prédios ficariam ociosos por conta da transferência
automática dos estudantes. De forma que 94 escolas seriam fechadas. No
entanto, declarou que 66 destas construções seriam utilizadas para outras
atividades da pasta.

Não se tratava de uma política restrita. Era uma ação de grande monta que incomodaria
muitos estudantes e seus familiares. Participar, nesse caso, parecia aos estudantes algo
inevitável. Um deles, em entrevista, disse:
Lucas – Não poderíamos aceitar essa reorganização, além disso, aprendemos
mais nas ocupações do que na escola, pois quando falta professor, ficamos no
pátio sem fazer nada. Aprendemos o sentido da luta pelos direitos, começou
pelo texto “como ocupar uma escola”, recebi dos colegas e depois você sabe
[...] lemos e ocupamos a escola.

Outro relatou: “Como não participar? Preciso estudar à noite, é meu último ano de
estudo e não há escolas próximas com noturno. Além disso, essa experiência me levou a ser
presidente dos estudantes de Santo André.” (Marcos).
Qual então era o interesse nessa participação? Contrariamente ao que foi veiculado no
áudio que “vazou” na internet 117, eles buscavam apenas resgatar um direito roubado. Foi
identificado, ao longo da pesquisa, que parte significativa dos jovens das ocupações, em 2015,
não tinha intenção de resistir à determinação legal porque fazia parte de um partido de oposição,
nem mesmo queriam desestabilizar o governo vigente, mas desejavam permanecer em suas
escolas, ou seja, queriam que elas não fossem fechadas. Durante o processo, os registros da
pesquisa comprovam que se deram conta da necessidade da participação política.
Diante disso, a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e a UNE (União
Nacional dos Estudantes) ganham nesse momento histórico grande destaque no cenário
brasileiro. Em 15 de maio de 2019, segundo registro da União Brasileira de Estudantes
Secundaristas, 200 cidades pararam para se manifestar contra os cortes de verbas da educação,
principalmente na educação superior. Professores, estudantes e simpatizantes se uniram nesse
propósito. Conforme descrito no site da Ubes (2019), e no artigo de Dulce, Carvalho e Console
(2019), “[...] mais de 1 milhão foi às ruas contra os ataques à educação do governo atual”. No
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Conforme descrito na página 105 desta pesquisa.
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dia 30 de maio, mais um número considerável de estudantes, operários e outros membros da
sociedade estiveram nas ruas, reiterando o desejo de participar politicamente e de inibir ações
arbitrárias contra a educação.
A Rede Brasil Atual (RBA) destaca que 150 cidades confirmaram a participação no
movimento de 30 de maio de 2019 e apresentaram uma agenda de participação. Na reportagem
de Felipe Mascari (2019118), da RBA, consta: “São Paulo – Estudantes, professores e
trabalhadores ligados à educação ocuparão as ruas no dia 30/05/2019 contra o corte das verbas.
Maryanna Dias, presidenta da UNE, disse que levarão em 30/05/2019 mais de 2 milhões às
ruas”.
Em 05 de setembro de 2019, os estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG)
ocuparam a reitoria119. Em 7 de setembro de 2019, por todo o Brasil, muitos estudantes
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Além disso, no site da UNE, a presidenta relata que esteve em 28/05/2019 na Câmara dos Deputados federais,
em Brasília, para uma audiência pública com o então Ministro da Educação, juntamente com o Presidente da
Ubes e que, nessa ocasião, ambos foram agredidos por palavras pelo ministro, bem como foram agredidos
fisicamente, pelos deputados que queriam impedir que falassem com o ministro. Nesse mesmo site, une.org.br,
há uma lista de locais, por todo o país e no exterior, de cidades onde houve manifestações em 30/05/2019 pela
educação.
O DCE da UFG publicou manifesto anunciando a ocupação: “ESSA NÃO É A UNIVERSIDADE QUE
QUEREMOS! Hoje, 05 de setembro de 2019, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFG vem a público
comunicar a todas e todos pertencentes à comunidade acadêmica e à sociedade que a Reitoria da nossa
Universidade se encontra OCUPADA. Nós estudantes tomamos essa decisão prática como forma de nos
posicionar contra o desmonte protelado da UFG em meio aos retrocessos que a educação pública vem sofrendo
de cortes de verbas e ameaça de privatização com o projeto ‘Future-se’ no nosso país. Demissão de
trabalhadores terceirizados, racionamento do uso de água e energia (incluindo o desligamento de ar
condicionados), corte de bolsas (monitoria, assistência estudantil, etc.) ou atraso no pagamento, falta de verbas
para realização de aulas e atividades práticas que envolvem material de laboratório, suspensão do edital de
residência médica do Hospital das Clínicas UFG, entre outras. Essa é a atual situação de calamidade da nossa
Universidade. Desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, durante o Governo de Michel Temer, a
Universidade Pública começou a sentir o impacto orçamentário que começaria a acarretar prejuízos para o
desenvolvimento de uma educação pública, gratuita, democrática, autônoma, socialmente referenciada e de
qualidade. Agora, com o Governo Bolsonaro o projeto de desmonte da Universidade fica ainda mais intenso
desde as suas declarações mentirosas e vexatórias sobre as Universidades Federais até os cortes de 30% das
verbas destinadas às mesmas e dos investimentos em ensino, pesquisa e extensão. Não temos dúvidas de que
Bolsonaro e seu atual Ministro da Educação, Abraham Weintraub, são inimigos da educação! Estes, sob um
projeto fascista de destruição das riquezas e patrimônios públicos do povo brasileiro e entregá-los a banqueiros
e empresários, agora querem acelerar o processo de destruição da Universidade Pública brasileira. Um país
sem educação acessível e de qualidade é um país sem soberania nacional e desenvolvimento baseado na ciência
e na tecnologia. Mas por que é tão importante defender a Universidade Pública? Cerca de 80% dos estudantes
da UFG são de baixa renda, muitos são oriundos de outros Estados do Brasil, ingressaram na Universidade
através do programa de cotas e do Sistema de Seleção Unificada (SiSu). A UFG é responsável hoje por formar
estudantes da educação básica gratuitamente através do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(CEPAE), possui o Hospital das Clínicas 100% SUS que realiza atendimentos e procedimentos à população,
realiza anualmente mais de 2000 projetos de extensão com a sociedade, desenvolve pesquisas em parceria com
mais de 100 países, está entre as 20 melhores universidades do Brasil (RUF 2018 e THE 2018). Essas são
algumas das qualidades da nossa Universidade que se encontram ameaçadas com os retrocessos que estão
ocorrendo. A Universidade Pública é nossa! A grande questão que todo este cenário nos coloca é a seguinte:
vamos apenas prolongar alguns dias a nossa universidade e esperar por sua morte lenta ou vamos dar uma
resposta enfática contra os ataques que a ameaçam? É o momento de mostrar ao Governo federal que não
vamos aceitar esta chantagem que vem sido feita. Não ficaremos de joelhos, acovardados, mas lutaremos em
pé pelo nosso futuro e de toda a nação. Por isso também, o Diretório Central dos Estudantes reforça a chamada
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secundaristas (Ubes) saíram novamente às ruas, bem como os jovens da UNE. No movimento
lembravam a todos que existe necessidade de pensar um país menos desigual, mais justo e com
educação de qualidade para todos. Estão exercendo cidadania por meio do envolvimento
coletivo a favor da solução de questões que afligem os brasileiros, supressão de direitos; um
deles, o direito à educação.
Essas são participações políticas que têm por objetivo conduzir a sociedade brasileira à
reflexão acerca do valor da educação, e os jovens requerem o direito de estudar e o direito de
participar, de serem ouvidos e respeitados em suas necessidades humanas, sendo finalmente
inseridos como cidadãos de direito no cenário social. Dessa forma, por meio da ação deles, o
Brasil passa por um momento de resgate à democracia participativa por meio dos movimentos
estudantis. Sobre a categoria democracia participativa, refletiremos a seguir.

4.4.2 Democracia participativa versus estado democrático

Entre os jovens desse movimento, a participação representa o exercício da cidadania,
que se vincula à ideia de democracia. A qual democracia estão se referindo?
Em um artigo de Wayne Price (2016), na atualidade, “democracia” tem dois significados
contraditórios: o primeiro, de um governo exercido por todos por meio da representatividade;
nesse sentido, o voto periódico, que pressupõe uma liberdade de expressão relativa. Nesse
modelo, ele considera que uma minoria governa para seus próprios interesses e para conter
disputas acirradas com facções adversárias que são também parte do governo. A segunda de
ordem participativa, na qual são reunidas e expostas as demandas da sociedade por meio
atuação dos excluídos do cenário político. Dentre elas, como diz D.L. Sheth (2002c), no
primeiro capítulo do título de Boaventura Souza Santos (2002c, p. 125) estão os movimentos
sociais e suas formas de organização:
[...] (a) na base, através da construção das capacidades e do poder das próprias
populações, o que envolve, inevitavelmente, lutas políticas para instituir
direitos, assim como um grau de autonomia local para as populações gerirem os
seus próprios assuntos coletivamente; (b) no nível provincial e nacional, através
do lançamento de campanhas de âmbito nacional, do estabelecimento de
alianças e coligações para mobilizar os protestos sobre temas gerais (contra
“projetos e políticas antipopulares”) e da criação de redes de organização de
apoio mútuo e de solidariedade entre os movimentos; (c) em nível global, por

para o 4° Tsunami da Educação e o Grito dos Excluídos que ocorrerá no feriado do dia 07/09, com concentração
a partir das 8h30 em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia (Rua 10), para que possamos lotar as ruas
contra as medidas antidemocráticas e anti povo instauradas pelo governo Bolsonaro.” (XIMENES, 2019).
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um pequeno setor de ativistas dos movimentos e alianças transnacionais para a
promoção de uma política antiglobalização hegemônica. Nisto tudo está
implícito o objetivo e longo prazo dos movimentos de trazer o meio envolvente
próximo (social, econômico, cultural e ecológico) em que as populações vivem
para dentro da esfera de ação e de controle destas.

Maria da Glória Gohn (2018, p. 119) relata que a internet tem auxiliado nessa forma de
participação, de articulação e de atuação dos movimentos sociais, gerando impactos e resultados
diferentes na sociedade. José Alois Schumpeter (1984), na obra Capitalismo, socialismo e
democracia diz que “[...] o povo jamais governa, apenas por definição” (SCHUMPETER, 1984,
p. 297), afirmativa que vem ao encontro do pensamento apresentado por Weber (1984). Para
este, o povo apenas apoia o governo por meio do voto, um papel passivo, que valida a
manutenção de uma elite no poder.
Nesse sentido, as elites políticas lideram e administram, sendo um Estado democrático;
todavia, na visão de Price (2016), esse modelo de governar é de fato uma democracia
representativa, que não atende a todos indiscriminadamente. Para Fábio Konder Comparato, no
título Educação, Estado e Poder (1987, p. 30), no caso do Brasil, trata-se de uma oligarquia
advinda do ideário liberal que a política brasileira incorporou desde meados do século XIX.
Segundo o autor, o liberalismo econômico desencadeou conflitos quanto à garantia do direito
de todos ou do direito de uma parcela da sociedade, ramificando os procedimentos de uma
política liberal, bem como suscitando debates a respeito da centralização e da descentralização
do Estado quanto ao papel deste em apoiar a sociedade como um todo.
A ideia de funcionalidade sobrepõe-se à questão do direito. Comparato (1987) continua
afirmando que o liberalismo econômico desresponsabiliza o Estado com a demanda popular;
dentre elas, a educação. Esse posicionamento das lideranças permitiria a autorregulação da
economia, a manutenção das oligarquias e, consequentemente, o crescimento da desigualdade
social e o aniquilamento da democracia, conceito integrante de uma república.
Lucas de Souza Lehfeld e Augusto Martinez Perez Filho (2017, p. 326), em Democracia
participativa como forma de proteção dos direitos coletivos, entendem que “[...] o caminho da
cidadania é trilhado por diversas rotas complementares e distintas entre si, sendo aquela menos
adotada a vertente democrática participativa”.
Para Boaventura Souza Santos (2002c, p. 39) “a democracia assumiu um lugar central
no campo político durante o século XX”, mas não sabe se se manterá nesse lugar no século
XXI. A desejabilidade da democracia como forma de governo é ainda evidente na atualidade,
mais evidente, entretanto, é a incompatibilidade entre esse ideário e o capitalismo. Entre eles
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há uma tensão que coloca limites à democracia. O autor em destaque nesse parágrafo considera
que há modelos alternativos de democracia e que algum desses tipos poderia conviver ideários
capitalistas. Para ele um deles poderia inverter a dinâmica político-social e colocar freios na
divisão social, no sistema de exploração planetária e humana de acumulação de capital. Nesse
sentido compreende a necessidade da recuperação das democracias participativas,
principalmente em países como o Brasil. Desta forma, a bandeira levantada pelos estudantes
vai ao encontro do pensamento desse sociólogo.
Qual o caminho a ser trilhado para que a democracia participativa seja um fato social?
Santos Junior (2002), no artigo intitulado Democracia, desigualdades e governança
local: dilemas da reforma municipal no Brasil, apresenta a importância da participação popular
para consolidar a democracia e diz que essa participação pode ser vista sob duas óticas: no
controle do poder político e na administração da coisa pública. Se observado o governo
brasileiro, ele pode vir a receber uma tarja de democrático, mas o povo participa comumente
por meio do voto. Fica, então, claro que não se trata de manter esse formato de democracia se
o Brasil quer de fato refutar o aumento da desigualdade e da exclusão social.
Durante as ocupações, os estudantes vivenciaram um modelo de educação interessante
para a realidade do século XXI, que envolvia uma dinâmica de diálogo democrático. O ocorrido
durante as ocupações ativou neles a veia crítica e a veia participativa que permaneceu pulsando
em 2016 e, agora, em 2019. Refletindo a prática deles, os estudantes tentam frear as decisões
contrárias ao ideário popular sobre educação e reivindicam o poder de decisão política, mas,
segundo Gohn (2018), não por meio de plebiscito, referendos ou iniciativa popular legislativa,
mas por meio de manifestos organizados, atingindo nessa ação coletiva a administração da coisa
pública via pressão popular, utilizando como mote a soberania popular, base de uma democracia
participativa

4.4.3 Uma reflexão sobre a organização política nas ocupações

Nesse estudo, parte-se do princípio de que a adesão inicial de alguns estudantes ao
movimento estudantil veio da busca por uma solução conjunta para impedir o fechamento das
escolas que estudavam. Os fatos ocorreram na seguinte ordem: a informação da reforma
educacional em São Paulo rapidamente foi veiculada pelas redes sociais, bem como o desejo
de impedir a efetivação dessa política pública. A resposta para a inquietação dos discentes veio
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do texto Como ocupar uma escola?, publicado no site do coletivo O Mal-Educado120. Pela
utilização das atuais formas de comunicação via internet, eles encontraram uma orientação, uma
forma de resistir, transformando o ato em força política. O que os favoreceu nessa trajetória?
Eles relatam que tudo foi muito rápido. Da ideia à ação, num clicar da tela do celular, via rede
social. Segundo Alonso e Mische (2016, p. 5), “[...] a independência política e a ação direta,
sem lutar pelo poder [...]” são as características dos chamados “autonomistas” que, apesar de
críticos às formas tradicionais da política, não negam a existência do Estado e a necessidade de
resistir ao que entendem como perda de direito. Compreendiam, segundo relatos, que a reunião
de muitos por uma causa, que não deixa de ser uma democracia participativa, resultaria em
ganho social. A seguir será apresentado um exemplo objetivo de um movimento social, na
França, com desfecho exitoso com base no ideário da democracia participativa.
Os movimentos com essas características têm ocorrido por todo o planeta. Em
31/03/2016, por exemplo, os estudantes, a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e a
Força Operária (FO) ocuparam a Praça da República de Paris 121. Foi uma manifestação contra
a reforma trabalhista no país; muitos se reuniram pela causa. Na notícia publicada no El País,
um jovem, assistente de câmera, relatou: “[...] foi um momento mágico, senti que algo estava
nascendo, que fazíamos política com ‘P’ maiúsculo” (TERUEL, 2016).
Outro jovem do Coletivo Convergence de luttes122 expressou-se: “[...] o que queremos
é mudar o sistema [...] percebemos que lutavam separadamente, nasceu a ideia de unir
combates”. (TERUEL, 2016).
O movimento de Paris classificava-se como horizontal, desvinculado de qualquer
partido político, sem nenhum líder evidente e com vários representantes de outros segmentos
sociais aderindo à causa em questão. Em Paris, havia assembleias diárias, às 18h, no canto
sudeste da praça. A Editora Alternativa Libertária123 tinha um espaço para que os estudantes
debatessem ao final do dia sobre questões que envolviam uma representação política. Nesse
evento, na quarta-feira, 06/04/2016, foi lançada a rádio do movimento, que pode ser ouvida
pela internet e deu voz aos cidadãos que estavam na praça. Na tarde de quinta-feira, foi a vez
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Anexo C1 do volume 2 da pesquisa.
“Protesto na Praça da República de Paris - Só os mais otimistas esperavam durar tanto. Os indignados de
Paris, reunidos sob o lema #NuitDebout (Noite em Claro), já completaram mais de uma semana ocupando a
simbólica Praça da República de Paris. Chegaram ao local na quinta-feira, 31 de março, depois da manifestação
contra a reforma trabalhista na França, com a mensagem de que não voltariam para casa porque a luta não
havia terminado. Desde então, se reúnem todo final de tarde até o começo da noite, e alguns permanecem
acampados simbolicamente. De algumas centenas, o protesto conta agora com mais de 2.000 participantes das
assembleias de cidadão.” (TERUEL, 2016).
122
Convergência de lutas (tradução nossa).
123
Editora de artigos e livros que destacam o tema socialismo libertário ou anarquismo.
121
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da televisão. Um sofá branco e um cartaz de papelão, com palavras TV DEBOUT, serviram de
plataforma para a expressão de diversos grupos. Em Paris, houve ampla divulgação com a
utilização da internet e da televisão; desde o início, as assembleias eram transmitidas ao vivo
pela internet através do aplicativo Periscope, permitindo ampla divulgação do manifesto. O
pensamento daqueles que participavam era veiculado em tempo real. Foi um movimento com
causa centralizada e com reunião centralizada. Tinham apenas um local para o encontro; ao
final do dia, o movimento ganhava ares de festa democrática. Um professor de educação física
francês relata que aprenderam essa forma de fazer política com os espanhóis e também por meio
das redes sociais. Ele se referia a 2011, quando a Espanha124 protagonizou o Movimento dos
Indignados.
Os estudantes paulistas, de certa forma, também seguiram os passos desse modelo de
intervenção democrática nas decisões governamentais em 2015. Eles não estavam preocupados
com o partido político dos que estavam reunidos, muito menos com orientação sexual, raça ou
religião.
Lucas, na entrevista, discorre:
Nós que estamos reunidos nas escolas éramos de partidos políticos diferentes,
mas lutávamos por uma mesma causa. O governo não poderia reorganizar as
escolas. Nós não pensamos em religião, partido político, opção sexual, ou
outro tipo de assunto que nos colocasse em lados opostos.

Nas ocupações das escolas paulistas, como mencionado anteriormente, também eram
realizadas assembleias em cada escola ao final do dia. Essa relação de diálogo permitia a
unidade do movimento. Tomavam decisões que eram acordadas pelos participantes para todas
as escolas ocupadas. Os estudantes brasileiros aprenderam com os do Chile e com os da
Argentina essa forma de fazer política. Eles leram um documento veiculado pela internet, como
destacado no terceiro capítulo.
No Brasil, o Coletivo O Mal Educado e outros veículos como a Mídia Ninja,
Facebook125 e WhatsApp permitiram a divulgação do cotidiano das ocupações, e os jovens se
atualizavam sobre o que ocorria e sobre as decisões de cada espaço de reunião. Nesse sentido,
o modelo pautado no ideário anarquista se converte em democracia.
Na maioria dos aspectos, em São Paulo, em 2015, o movimento estudantil foi similar ao
observado na França. Mas em um aspecto divergiu muito: a leveza de uma organização
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Cf. Ocupações... (2011) e Gerbaudo (2019).
Orville Derby Escola de Luta. Disponível em: https://www.facebook.com/ocupaorville/. Acesso em: 4 jul.
2019.
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democrática nem sempre foi presente nas ocupações. Os estudantes tiveram um cotidiano
opressivo. Paes e Pipano (2017, p. 11) se manifestam:
Norteados pela palavra de ordem “Não fechem nossa escola!”, os estudantes
ocuparam as unidades escolares de ensino trancando portões, vigiando janelas
e acessos, encastelando-se nas unidades e fazendo defesa radical pela
sobrevivência do espaço escolar, agora em disputa.

Tanto em 2015 quanto em 2016, houve, na verdade, a instauração da violência física e
psicológica, pressionados dentro de cada espaço de mobilização e sofrendo com a ameaça de
criminalização do movimento. No Blog da BOI TEMPO, que trata sobre as ocupações dos
secundaristas, por todo Brasil, a favor da educação, há um relato sobre como essa violência
aconteceu em um dos estados do Brasil por ordem de um juiz.
Os adolescentes foram levados para o dormitório, colocados de frente para a
parede e obrigados a permanecer com a testa encostada na parede. Apoiados
nas pontas dos pés e com os braços imobilizados atrás, deveriam se manter
equilibrados nesta posição. Quando um deles se desequilibrasse ou saísse da
posição, todos apanhavam. (TELES, 2016).

Eliete informou:
Eu apoiei os estudantes durante as ocupações das escolas em Santo André,
visando a integridade física deles [...]. A defensoria pública foi acionada para
impedir a violência. [...]. Nós estamos ainda no processo de aprender como
fazer democracia. E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de
autoritarismo.

Ela também menciona:
Meu papel foi, muitas vezes, acompanhar de perto as ações e as necessidades
dos alunos. Foi criado um comitê de solidariedade. Chamaram vários
representantes para a reunião. Era um comitê de amparo político porque essa
era uma ação política. Os próprios alunos se organizavam em comitês na luta
contra a reorganização: tinha o comitê de segurança; da limpeza/alimentação;
da comunicação para que ficassem a par das mensagens que veiculavam, se
não estavam sendo distorcidas (Mídia Ninja, Facebook, e outras...) e até
participei das assembleias dos estudantes.

Uma professora que participou do I Encontro Internacional da Rede Pública e das
Universidades126 – Reformas de Ensino e Movimentos de Resistência e Diálogos, entre Brasil
e América Latina, em 16 e 17 de maio de 2017, na UFABC, Santo André (SP), relatou a
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Disponível em: http://proec.ufabc.edu.br/eventos/123-1-encontro-internacional-da-rede-escola-publica-euniversidade#.XKuOVphKjIU e https://doity.com.br/iii-encontro-repu. Acesso em: 8 abr. 2019.
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violência sofrida pelos manifestantes na escola ocupada na região de São Paulo onde ela
trabalhava em 2015.
A repressão contra os jovens nas ruas foi estampada nas páginas dos jornais. Os
estudantes pacificamente faziam uma passeata e foram abordados por policiais (FERNANDES,
2016). Há, enfim, inúmeros exemplos colhidos na internet sobre a repressão ao movimento 127.
Bertrand Russell (1979, p. 170), em O poder, uma nova análise social, ao relatar o conselho de
um pai aos filhos, descreveu: “Lembrem-se disso, meus filhos: um governo opressor é mais
terrível que tigres”128.
Partindo para outro aspecto comparativo, na reportagem francesa relatam que em um
espaço ocupado na França foi instalada uma “cantina rebelde” que recebia pratos feitos nas
escolas pelos estudantes, os quais recebiam alimentos da comunidade e preparavam o alimento
para os manifestantes que ocupavam a praça. Em São Paulo, as cozinhas das escolas foram
utilizadas pelos alunos para o preparo da alimentação diária. Em alguns casos, eles receberam
doações da comunidade; em outros, segundo relatos, utilizaram a merenda escolar enviada para
os alunos pelo Governo do Estado. Nesse sentido, Eliete informou que organizaram comitês
para limpeza e alimentação. Quanto à alimentação, representante da cidade de Santo André
esclareceu: “[...] a população local ajudou com alimentos”. Darlene, mãe de aluno, disse que
teve, também, apoio da comunidade local para que os estudantes tivessem alimentação, a qual
foi preparada na cozinha da escola.
Diante de tantas adversidades, é importante participar? Alguns entrevistados
consideraram que foi importante, mas que não participarão mais. Outros se engajaram na Umes,
na Ubes e continuam atuando em causas a favor da educação, principalmente voltadas à escola
sem partido. O tema é polêmico e, como aduzem Pagni, Carvalho e Gallo (2016, p. 1-2), no
artigo publicado na Anped, O Programa Escola sem partido e a destruição de uma das virtudes
modernas da escola, uma formação sem perspectiva política, o direito de ser crítico-reflexivo,
fator necessário ao exercício da cidadania. Nota-se que justamente a falta desse debate sobre a
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Os anexos C10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 25 são o retrato dessa violência contra o movimento estudantil.
“Cromwell era líder democrático, a favor do parlamento, uma luta intensa para que a política defendida por
Cromwell vigorasse. Quando, no entanto, a vitória vem, a oposição a Cromwell intensificou-se e, frente a isso,
o líder revolucionário dissolveu o Parlamento em 1653, criando uma ditadura pessoal e se autointitulando
Lorde Protetor da República. Sua ditadura durou até 1658, ano de sua morte. Foi substituído pelo filho Richard
Cromwell, que não conseguiu manter a existência da República. Os nobres realistas organizaram uma
contrarrevolução, colocando Carlos II no trono, acabando com a República e realizando a restauração da
monarquia.” (RUSSELL, 1979, p. 170).
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educação no Estado de São Paulo possibilita que fiquem escondidas dos estudantes e sociedade,
em geral, duas realidades que necessitam de reflexão129.
Independentemente do apresentado, constata-se que as ocupações trouxeram à tona essa
dupla questão; elas ainda fizeram vingar a formação refutada pelos ideários da escola sem
partido. Segundo Maria da Glória Gohn (2018, p. 129), “[...] todos os movimentos sociais têm
um caráter educativo [...], [e esse] foi um exemplo à sociedade de que as lutas pela educação
dizem respeito à toda a sociedade e ao poder público, certamente”. Ela completa:
A educação, de um modo geral, e a escola, de forma específica, têm sido
lembradas como possibilidades de espaço civilizatório numa era de violência,
medo e descrença. A escola pode ser polo de formação de cidadãos ativos a
partir de interações compartilhadas entre escola e a comunidade civil
organizada. As lutas pela educação podem ser o alicerce dessa nova história.
A premissa fundamental que defendemos, há alguns anos, é que a participação
da sociedade civil nas lutas pela educação não é para substituir o Estado, mas
para que ele cumpra seu dever: propiciar uma educação de e com qualidade
para todos. (GOHN, 2018, p. 129-130).

Para Bordenare (1985, p. 14),
[...] a participação popular e a descentralização das decisões mostram-se como
caminhos mais adequados para enfrentar os problemas graves e complexos
dos países em desenvolvimento. [Ele comenta também que esta ajuda] [...] a
conter a tendência inata para o despotismo supostamente contido em toda
democracia [...].

O mesmo autor relata que há várias maneiras de participar, existindo graus na ação
participativa. Para ele, são sete os níveis de participação: informação e informação/reação;
consulta facultativa; consulta obrigatória; elaboração/recomendação; cogestão; delegação; e
auto-gestão. Dentre eles, destacam-se dois: o primeiro, que se refere à forma de participação
imposta pela SEE-SP aos estudantes que ocuparam as escolas, e o quinto, cogestão, pois é a
maneira pela qual os estudantes gostariam de ter participado. (BORDENARE, 1985, p. 27-31).
Quanto a ambas, o autor afirma:
O menor grau de participação é o da informação. Os dirigentes informam os
membros da organização sobre as decisões já tomadas. [...]. Num degrau
superior a cogestão, na qual a administração da organização é compartilhada
mediante mecanismos de co-decisão e colegialidade. Aqui, os administradores
exercem uma influência direta na eleição de um plano de ação e na tomada de
decisões. Comitês, conselhos ou outras formas colegiadas são usadas para
tomar decisões. (BORDENARE, 1985, p. 32).
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No período de pesquisa, acompanhamos os atos da Ubes e foi observado que esses dois fatores excludentes
não têm sido considerados pelos representantes dessa instituição estudantil.
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Na entrevista da pesquisadora (P) com os estudantes130 Marcos e Lucas, em fevereiro de
2017, a respeito da participação nas ocupações das escolas em Santo André em 2015, Marcos,
17 anos, e Lucas, de 16 anos, responderam:
Lucas – [...] se querem realmente melhorar a educação, deveriam lutar pelos
nossos direitos. Como eles não fazem, temos que lutar por isso. Nós somos
responsáveis por cobrar uma melhor educação. Nós barramos um projeto que
economizaria mais de 100 mil reais por mês para o estado. 94 escolas fechadas
e mais de 160 reorganizadas com um ciclo. Esse momento de reorganização
nos fez buscar conhecimento e ser elevados como pessoas, como cidadãos.
Nós aprendemos muito mais sobre cidadania dentro das ocupações do que em
um ano letivo inteiro dentro da sala de aula ouvindo o professor falando, dando
livro, escrevendo na lousa textos para a gente copiar.
Marcos – Às vezes nem tinha aula.
Lucas – Isso, nós ficávamos no pátio bagunçando.
Marcos – A participação foi importante, pois nas ocupações com os shows
culturais, atores da região, professores universitários pudemos compreender
sobre direitos, e hoje, sei o que quero. Mesmo sendo presidente do grêmio há
quatro anos, não tive essa experiência.

O que se pretende, finalmente, evidenciar é que os estudantes, pela participação efetiva,
alteraram uma realidade que não seria adequada à realidade educacional do Estado de São
Paulo. Eles não estavam satisfeitos por terem sido apenas informados sobre a reorganização;
queriam entender os desdobramentos e, quando entenderam, posicionaram-se, repudiando o ato
legal. Dallari (1983, p. 10) esclarece que existem problemas políticos que afetam a convivência
das pessoas e influem na organização do todo; por isso é necessária uma postura democrática e
não de favorecimento de interesses de uma parcela da sociedade.
Assim, é preciso “[...] ter consciência de que os problemas políticos são, sempre,
problemas de todos os membros da sociedade” (DALLARI, 1983, p. 20). Ou seja, os afetados
por políticas públicas arbitrárias têm um problema em comum a ser resolvido na coletividade.
Para Dallari (1983, p. 21), “[...] as soluções devem ser buscadas em conjunto, levando em conta
os interesses de toda a sociedade” e não apenas da parcela economicamente privilegiada.
Como informa Gohn (2018), existe um Estado para suprir as demandas sociais por
educação; não há como se eximir se existe uma resistência organizada, lembrando que a maioria
do povo é afetada se a educação é de má qualidade, se as salas de aulas estão sendo fechadas e
se não existe mais ensino noturno para os estudantes trabalhadores.
No período em que perdurou o movimento, os estudantes vivenciaram uma forma
organizada de participação política, apesar da repressão. Foram compreendendo o que
significava lutar por um objetivo comum. Eles observaram que a perda de um era a perda de
130

Nomes fictícios. A gravação de áudio e vídeo com os estudantes se encontra nos arquivos da pesquisadora.
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todos. Não agiram cada um a seu modo; garantiram a coesão de ideias e de conduta,
conquistando o objetivo do grupo (DALLARI, 1983, p. 10). Ademais, deram continuidade ao
aprendizado político, participando de outras ações em prol da educação que consideram de boa
qualidade. No sentido de saber qual foi o aprendizado político dos que foram entrevistados,
houve a seguinte questão: Como vocês se organizam atualmente?
Marcos – Hoje, a PEC 55, que limita os gastos públicos, juntamente com a reforma
do Ensino Médio, esse é o nosso foco. A PEC pressupõe menor orçamento para a
educação no Ensino Médio. Há um sucateamento maior e mais rápido da educação.
Novo Ensino Médio o orçamento não vai caber. Não concilia toda a demanda da
educação. Sucatear o público é a saída majestosa em prol da redução de custos.
Pesquisadora – Sobre o ensino noturno, o que vocês têm a dizer?
Lucas – Não temos dados. Sabemos que há implantação de Programa de
Ensino Integral do Ensino Médio e este programa não tem aulas no período
noturno.
Marcos – Sem Ensino Médio noturno, as pessoas vão acabar desistindo de
estudar para trabalhar.

O fato é que nem todos que participaram daquele movimento continuam participativos.
A resposta dos entrevistados denota que há uma descontinuidade na participação política no
que se refere à educação básica de São Paulo. Outro entrevistado disse: “[...] só estive no
movimento porque a escola dele iria fechar, aquele ano não fecharam o ensino médio, mas no
outro ano precisei sair de lá”.
No que se refere a identificar, no país, a participação política representativa dos jovens,
um relatório da Unicef (2002) descreve que é necessário políticas de incentivo à participação
do jovem no Brasil, e no artigo intitulado Capital social e socialização política dos jovens no
Brasil, Rosana Katia Nazzari (2005) reafirma essa ideia. Sabe-se que o Brasil é um país com
dimensões continentais. No presente estudo, ainda que haja dados favoráveis para o
desenvolvimento de uma democracia participativa, uma maioria esmagadora está fora desse
contexto e uma ainda maior está fora da democracia representativa.
Nazarri (2005)

investigou a socialização política e o capital social dos jovens

brasileiros no início do século XXI, no contexto do debate sobre a consolidação democrática
no país, em face dos impactos da globalização e da política de cunho neoliberal que se instalou
no Brasil desde 1990, e os resultados não são animadores.
Outro artigo oferece um alento, Adolescente convoca estudantes a participar das
políticas públicas de João Câmara (RN), de Pablo Pinheiro (2019), comunica que Letícia, 15
anos, circula nas escolas da cidade para construir propostas de mudança com base na opinião
de adolescentes.
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Em nova fonte, em uma página intitulada Núcleo de Cidadania de Adolescentes, Espaços
de Participação dos adolescentes construídos nos municípios participantes do SELO UNICEF,
encontra-se descrito, por Anderson Rodrigues (2019), que o selo da UNICEF é a marca da
fragilidade na participação dos jovens nas decisões do país e também uma estratégia para fortalecer
as políticas públicas e reduzir desigualdades que afetam a vida das crianças e dos adolescentes
brasileiros que vivem na Amazônia e no semiárido, territórios prioritários da Unicef 131. O quadro
6, a seguir, traz um diagnóstico da realidade social fragilizada das crianças e dos jovens no Brasil.
Um cenário que depende também da formação escolar gratuita e de qualidade para ser alterado.
Quadro 6 – Realidade social fragilizada da criança e do jovem no Brasil (Unicef) 132

Fonte: Unicef Brasil (2019).

Diante das porcentagens postas no quadro, a Unicef Brasil (2019) conclui:
Apesar de diferentes avanços, as grandes cidades são marcadas por
desigualdades que impactam seus moradores. Milhares de crianças das
capitais brasileiras já nascem desprotegidas e a situação se perpetua. Vivendo
nas periferias, não conseguem se desenvolver plenamente, ir para a escola e
aprender na idade certa. Chegam à adolescência sem ter projetos de vida. De
forma extrema, vários desses meninos e dessas meninas têm sua vida
interrompida pela violência.
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Disponível em: selounicef.org.br. Acesso em: 24 jun. 2019.
Quadro de desafios que traz as porcentagens de uma realidade de morte, de falta de escolaridade e de exclusão
social das crianças e jovens no Brasil. Como foi destacado anteriormente, três milhões de crianças e
adolescentes estão fora da escola. Qual política pública precisa ser aplicada para alterar essa realidade? Fechar
escolas, desde 1995, certamente tem ampliado para essa estagnação social. Tem, aliás, contribuído para o
retrocesso da universalização do ensino no Brasil. Se as crianças nem mesmo estão nas escolas, como serão
cidadãos participativos?
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De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2,8
milhões de crianças e jovens em idade obrigatória, dos 4 aos 17 anos, estão fora da escola 133. A
busca ativa tem sido a ação empregada para trazer os jovens para a escola. Alguns, de fato,
evadiram-se; outros, no entanto, têm presença irregular 134. Outro objetivo da busca ativa é
planejar e desenvolver políticas públicas para que o estudante possa permanecer na escola, e,
certamente, diminuir escolas e salas de aula está na contramão dos objetivos. O fechamento de
unidades escolares somente valida o abandono; se a escola esvaziou, então será fechada. Esse
é o pensamento reinante? Se houvesse uma escola mais equipada para atender os alunos, bolsas
de estudos para alunos que precisam trabalhar, professores bem remunerados e também ônibus
para que os estudantes pudessem ir àquelas escolas mais distantes, será que, ainda assim,
teríamos, em São Paulo, por exemplo, essa imensa porcentagem de evasão escolar apresentada
no Plano Estratégico para 2019 e 2022135?
Para Nazzari (2005), os jovens brasileiros das camadas mais frágeis da sociedade estão
sofrendo os efeitos devastadores do período de transformações profundas na sociedade global.
No Brasil, acrescenta-se o descaso com a política educacional, com a segurança desse jovem e
o fácil acesso às drogas, além de fatores como a gravidez na adolescência e a grande incidência
de AIDS.
Uma vida pautada em conquista de objetivos alteraria essa realidade dos jovens no país.
A formação escolarizada promove maior consciência social e auxilia esse estudante a
compreender como é necessária a participação política para transformação da sociedade. Pelo
observado, essa atitude perante a vida dos sujeitos dessa faixa etária auxilia-o na superação da
realidade estagnadora. Mas a repressão aos movimentos estudantis e a pouca relevância às suas

Sobre exclusão escolar. “A exclusão escolar afeta, em especial, as camadas mais vulneráveis da população, já
privadas de outros direitos constitucionais. A maior parte das crianças e adolescentes fora da escola está nas
cidades (2.141.148) e muitos vivem em regiões periféricas. Na zona rural, 661.110 estão fora das salas de aula,
seja por falta de vagas em escolas próximas, problemas no transporte escolar ou outros fatores que impedem o
acesso e a permanência escolar. Muitas dessas crianças vivem na região amazônica e no semiárido brasileiro,
espalhados por mais de 2 mil municípios. A Busca Ativa Escolar é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas),
do Instituto TIM e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Com informações da
agência Brasil.” (MATUOKA, 2017). Observação: A Resolução SE 42, de 18/08/2015, trata da “Busca Ativa”
em São Paulo.
134
Anexos D, do volume 2 da presente pesquisa.
135
O Governo do Estado de São Paulo publicou em junho de 2019 um Plano Estratégico para a Educação do
Século XXI. (SÃO PAULO, 2019). Nele consta um diagnóstico entregue à sua gestão. O quadro reafirma o
descrito nesse estudo sobre evasão escolar, educação de baixa qualidade. A falta de participação dos jovens
não é tratada, apenas consideram a necessidade de um novo modelo de educação mais interativa. O registro,
até o momento, não se coaduna com a prática, pois, duas semanas após a veiculação do plano, o ESQUERDA
DIÁRIO – Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) veiculou que Dória colocará policiais para
“disciplinarem” estudantes de escola da periferia de São Paulo. (DÓRIA..., 2019).
133
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petições por parte do governo não permitem que estes tenham amplo êxito nos pleitos136.
Independentemente disso, eles apostam nas redes socais para avançar em seus propósitos. A
utilização desse veículo de comunicação tem sido importante para que a participação política
permaneça, livre de repressões. Em 2019, os estudantes da Ubes e da UNE têm utilizado esse
recurso comunicativo e agregador para se organizar em repúdio à redução de investimento nas
Universidades Federais e nos Institutos Federais de Tecnologia.

4.4.4 Participação direta e indireta do jovem na política

Segundo Maria da Glória Gohn (2018), a realidade excludente tem propiciado o
envolvimento político dos jovens, que começa nas redes sociais. A autora destaca que,
principalmente nos centros urbanos, de acordo com o texto intitulado Jovens na Política na
atualidade: uma nova cultura de participação, a dinâmica dos movimentos sociais coletivos
com a participação jovem foi altamente relevante entre 2013 e 2017. A autora destaca que nesse
período a participação política dessa faixa etária foi significativa. Observando a tese de
doutorado de Andreia de Oliveira Silva (2016), A participação de estudantes do ensino médio
de escolas públicas da região de caieiras/SP em movimentos sociais 137, os jovens estudantes
têm se envolvido em movimentos sociais 138. Esse fenômeno foi se ampliando no intervalo dos
quatro anos que Gohn (2018) destacou. Segundo a socióloga da educação, nesse período, houve
no Brasil uma diversidade de movimentos protagonizados pelos jovens, e o uso das redes
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Em abril de 2019, o Esquerda Diário noticiou que policiais militares entraram em uma escola estadual paulista
com arma potente em punho, ameaçando os estudantes que pleiteavam melhorias na unidade escolar.
Disponível
em:
http://www.esquerdadiario.com.br/PM-entra-em-escola-estadual-em-SP-para-reprimirprotesto-e-aponta-arma-para-estudantes.
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação.
A partir de 2003, órgãos governamentais começaram a priorizar os direitos dos jovens. Inicialmente, o
poder legislativo indicou propostas de programas especiais para a população de 15 a 24 anos e,
posteriormente, em 2004, o governo federal assumiu as discussões sobre o tema. A preocupação n este
momento era gerar emprego e renda para os jovens e desta forma inibir a violência da qual eram vítimas
e agentes. Em 2005 foram criadas pelo governo federal a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho
Nacional de Juventude. Na Câmara dos Deputados, neste mesmo ano, é proposto o Estatuto da Juventude
e o Plano Nacional de Juventude. Várias ações são encaminhadas em um período curto. No Brasil, a
discussão sobre os direitos dos jovens chegou tardiamente comparada a outros países da América Latina,
ou até mesmo as proposições indicadas pelas Nações Unidas. Isto se deve, em grande parte, às reformas
do Estado realizadas desde a década de 1980 com a globalização econômica e a redução do estado de
bem-estar social. Os movimentos de juventude participaram dos debates sobre seus direitos de forma
reduzida. Indo além das propostas de trabalho e renda, os jovens propuseram melhorias na educação em
todos os níveis e ações culturais que propiciem o aprendizado e a descoberta de novos talentos. Mais
detalhes podem ser visualizados no Repositório institucional da UNESP (RIU), pois se trata de uma
dissertação de mestrado intitulada, Os movimentos sociais de juventude e os direitos dos jovens no Brasil,
de Mirlene Fátima Simões Wexell Severo (2006).
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midiáticas contribuiu para essa organização política, destacando o Movimento do Passe Livre
e das ocupações que iniciaram em São Paulo e se estenderam por todo o Brasil. Relata também
que os jovens não se intimidaram com as formas violentas de o Estado lidar com a democracia.
Ela informa que houve “[...] embates e momentos de tensão, quando pontos e contrapontos se
chocaram frente a ordens jurídicas” (GOHN, 2018, p. 128).
Paes e Pipano (2017, p. 19-20), no que se refere à repressão durante as ocupações,
citam um fato em específico, qual seja, um confronto discursivo entre os manifestantes e um
oficial de justiça que trazia uma ordem judicial para desocupação da escola. Os autores em
destaque nesse parágrafo evidenciam que a argumentação dos estudantes se pautou nos
direitos a serem respeitados, dentre eles, o de permanecerem lutando para que as escolas não
fossem fechadas.
No que concerne à violência que sofreram professores e jovens, nesse período, há
situações não veiculadas na mídia, sobre processos a que pais, professores e estudantes
respondem, bem como sobre escolas que foram ocupadas, em 2016, em São Paulo e,
imediatamente, foram desocupadas, pois a polícia chegou e, em seguida, com mandado de
reintegração de posse, retirou-os das escolas, conduziu-os para o distrito policial mais próximo
e intimou os responsáveis.
Diante dessas variáveis, a participação política nesse formato foi sendo cerceada, em
2016, em São Paulo. Em 2019, dialogando com participantes da União Municipal dos
Estudantes de Santo André (UME), observou-se o combate à “Escola Sem Partido” e, no que
se refere à Ubes, há outras pautas que não tratam das questões da educação básica em São Paulo,
especificamente. Ressalta-se, ainda, que durante as entrevistas eles não tinham dados sobre a
porcentagem de jovens politicamente ativos em São Paulo ou no Brasil.
Observou-se, ainda, que a participação nas urnas em 2018 diminuiu para a faixa etária
de 16 e 17 anos. Segundo Pedro Caetano (2016, p. 1046), no artigo A Socialização Política dos
estudantes no plural, “[...] isso tem se constituído em um grande desafio às sociedades
industrializadas139”. Ele completa:
No cerne das preocupações dessas iniciativas encontra-se fundamentalmente
a baixa participação eleitoral dos jovens, mas também a necessidade sentida
de fomentar um espaço de vivência e de experiência, segundo determinados
valores e regras comuns. (CAETANO, 2016, p. 1046).

139

Pedro Caetano (2016, p. 1046), no artigo referenciado, relata que esse “[...] desafio estende-se inclusivamente
ao espaço transnacional representado pela União Europeia que, mormente por meio do Programa Eurydice
(EC, 2016), pretende promover uma Europa dos Cidadãos baseada nos valores da democracia, da solidariedade
e da interculturalidade, entre outros”. Sobre o referido programa, cf. Eurydice (2005).
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No que se refere às eleições no Brasil, por exemplo, em 2018, 40% dos jovens entre 16
e 17 anos, nota-se que uma parcela significativa não estive no cartório eleitoral para adquirir o
título e participar das eleições. Para essa faixa etária, não há obrigatoriedade de voto no país.
Isto é, entre os jovens estudantes da educação básica em todo o país há indícios de participação
direta na política, via movimentos sociais, caso não evidenciado em São Paulo, em 2019. Mas
se evidencia baixo índice de participação indireta, via eleições, dos estudantes de todo o Brasil,
vide tabela 10 no tópico seguinte.
O estudante Matheus Liberali, que terá 16 anos nas eleições de outubro,
preferiu não tirar o título para o pleito deste ano. “Eu acho que é muito
importante votar, mas não tem nenhum candidato em que eu acredite ou que
vá valer a pena”, lamenta ele, que diz não estar ansioso para ajudar a escolher
o futuro presidente do país. (GARCIA, 2018).

4.4.4.1 A relação entre a participação política e a redução da desigualdade social

Diante do descrito pelos estudantes no item anterior, buscou-se dados acerca do
eleitorado por sexo e por faixa etária, no Brasil, no ano de 2018.
Tabela 10 – Porcentagem de jovens entre 16 e 24 anos que participaram das eleições em 2018

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados do tse.jus.br.140

Nota-se que os jovens entre 16 e 17 anos, que poderiam votar espontaneamente, não
foram às urnas em 2018; mesmo os que por lei deveriam comparecer à votação tiveram pouca
participação nesse momento de representatividade política. O que esse absenteísmo denota?

140

Estatística do eleitorado de 2018 no Brasil (Cf. TSE, 2019).
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Que a representatividade política, por meio de sufrágio, é baixa entre os jovens entre 16 e 24
anos de idade, em 2018, no Brasil. Observem a queda percentual de representação jovem entre
os anos de 2014 e 2018, conforme o site de notícias G1:
Gráfico 13 – Queda de porcentagem de jovens na votação em 2018

Fonte: G1.globo.com.141

Sabe-se que a democracia brasileira é recente, e a desigualdade social e a instabilidade
política inibem o crescimento dessa forma de participação indireta do jovem na política.
Hobsbawm (2001), numa entrevista a um jornalista brasileiro, relatou que o Brasil é um país de
extraordinária desigualdade social e econômica, resultado de políticas pautadas em
pressupostos mercadológicos. Acrescentou temer que reacionários e fundamentalistas da
extrema direita se beneficiassem dessa instabilidade para enfraquecer os níveis participativos
e, consequentemente, a democracia.
A pouca consciência sobre a realidade social e as decisões que ordenam o país
favorecem as decisões unilaterais e o aumento da desigualdade social. O que disse Hobsbawm
(2001) vem sendo evidenciado. Como resultado dessa situação, muitos jovens, como foi
identificado, não votaram nas últimas eleições, relatando total falta de interesse por política
indireta; ou seja, não se sentem representados pelos que são eleitos. Entende-se que a decisão
de não votar é equivocada, porque os estudantes não levam em consideração que o
distanciamento das decisões políticas dá total liberdade para que os oportunistas eleitos
governem a favor de seus próprios interesses, em detrimento dos interesses da população, dentre
eles, uma educação de melhor qualidade para todos. Essa liberdade concedida aos que
governam também resulta no aumento da desigualdade social.

141

Jovens aptos ao voto em 2018. Cf. Oliveira (2018).
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Com base no indicador criado pelo matemático italiano Conrado Gini, que varia de 0 a
1 (quanto menor, mais igualdade social), em 2015, o Brasil detinha um índice de 0,515 de
desigualdade social. No cenário mundial, era o décimo país mais desigual. Em 2017, ocupou a
nona posição de país mais desigual no mundo (DESIGUALDADE..., 2018). No gráfico 14,
encontra-se a referência de 2015:
Gráfico 14 – Desigualdade social no Brasil em 2015

Fonte: PNUD (2016).

Pela imagem, observa-se que a posição do Brasil, no centro da escala, deflagra alto índice de
desigualdade social, implicando também em uma sociedade polarizada e excludente. Um dos aspectos
que coloca o Brasil nessa posição é a educação deficitária, resultante da pouca representatividade que
as classes subalternas possuem na política para defender as demandas desse setor social.
A figura a seguir apresenta os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira. A
imagem compara o nível de bem-estar dos países membros da OCDE142 (desenvolvidos) com o
Brasil, o México e o Chile (subdesenvolvidos):
142

Atualmente, são 35 países membros da OCDE: Irlanda, Estônia, Áustria, Austrália, Bélgica, Islândia, Polônia,
Dinamarca, Alemanha, França, Finlândia, Coreia do Sul, Luxemburgo, Canadá, República Tcheca, Países Baixos,
Estados Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Chile, Portugal, Japão, Suécia, Suíça, Eslováquia, Eslovênia, Turquia,
Espanha, Grécia, Nova Zelândia, Hungria, Israel, Itália e Letônia. São eleitos por se constituírem economias com um
elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos.
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Figura 6 – Setores mais vulneráveis da sociedade brasileira

Fonte: OCDE: Brasil 2018. Cf. Brasil (2019).

Verifica-se que onze itens são comparados: renda e riqueza; empregos e renda;
habitação; equilíbrio, trabalho-vida; saúde; educação; comunidade; engajamento cívico; meio
ambiente; segurança; satisfação pessoal.
Os indicadores demonstram que a educação no Brasil está muito abaixo dos países
membros da OCDE. Em geral, os dados apresentados nesse estudo comprovam que o Brasil
requer atenção, se quiser se posicionar entre os países desenvolvidos, e a educação é um foco
de muita relevância. O relatório da OCDE sobre o Brasil apresenta:
O desempenho do Brasil é bom em somente algumas medidas de bem-estar,
incluindo o bem-estar subjetivo e as conexões sociais, mas abaixo da média em
renda e riqueza, empregos e salários, habitação, qualidade do meio-ambiente,
status de saúde, segurança, educação e capacitação [...]. (OCDE, 2018).

E são justamente essas conexões sociais que têm potencializado uma nova forma de
participação política direta e mais intervenções da maioria dos jovens nos cenários político e
social, mas com pouca consistência e avanços nesse retrato instantâneo do movimento de luta
dos estudantes da educação básica. Manuel Castells143, em entrevista para a Fronteira do
Pensamento, em 11 de maio de 2015, profere:

143

Uma das questões da entrevista com resposta é esta: “Qual o futuro da política diante das novas tecnologias?
Quais as principais alterações que a sociedade em rede e on line provocou nas estruturas políticas tradicionais?”
Manuel Castells responde: “As formas de controle tradicionais estão se dissolvendo, por isso o sistema
político atual está em uma crise profunda de legitimidade e representatividade, no Brasil, na Espanha e em
muitos outros países. Ao mesmo tempo, a vigilância eletrônica e o controle social mediante a tecnologia estão
aumentando as capacidades do Estado autoritário de utilizar a fundo a tecnologia para contrariar as
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Os movimentos em rede são de um novo tipo e se formam a partir de
ideologias diferentes e com diferentes motivações. São sintomas da crise da
democracia representativa atual, dominada por partidos a serviço deles
mesmos e não dos cidadãos, eleições controladas por dinheiro e meios de
comunicação, corrupção sistêmica de todos os partidos políticos em quase
todos os países. Se houvesse vontade de participação política e democrática
por parte das elites, a comunicação em rede oferece enormes possibilidades
de incrementar a participação cidadã ao invés de reduzir a democracia.
(CASTELLS, 2015).

Os representantes eleitos levam em consideração essa possibilidade, mas, com receio da
perda de controle social, tentam reverter os rumos dessa forma de exercer democracia. Para
tanto, um exército de robôs invade a rede para contrariar/subverter os rumos do debate. No
entanto, os jovens das ocupações do Estado paulista consideraram a democracia, que esclarece
e que visa ao resgate do direito de todos. Assim também atuam os jovens dos movimentos
estudantis em 2019.
Segundo um artigo publicado em Carta Capital, em 08 de junho de 2019, de Paolo
Colosso, Quem são os jovens que estremecem o governo Bolsonaro, entende-se que esses
jovens se organizam diretamente para exercer política educacional via redes sociais. A
reportagem destaca ainda que o nível de escolarização deles é também um fator determinante
dessa nova maneira de intervir na área da educação. Portanto, são dois os elementos que
potencializam a participação política direta: a comunicação e a consciência dos problemas
sociais a serem atacados de forma democrática, consciência essa que foi sendo adquirida ao
longo do processo de escolaridade.
Diante disso, cabe também evidenciar que Carta Capital registra um Brasil que, entre
2002 e 2014, passou de 45 universidades federais para 65 universidades com 327 campi;
somente nessas, as matrículas passaram de 512 mil para 1,06 milhão de estudantes
universitários, fato que influenciou diretamente no avanço do nível de escolaridade de parte da
população antes excluída da universidade e, consequentemente, da sociedade (COLOSSO,
2019).
Na notícia, fica evidente que são estudantes da classe trabalhadora, que foram
matriculados nas Universidades Federais e Estaduais e também nos Institutos Federais, que
estão se envolvendo na participação política, principalmente a favor da educação no país. Com
eles, jovens da educação básica, que desejam ascender à educação superior, também têm
participado dos movimentos que sustentam a democracia brasileira. Eles, enfim, têm se

mobilizações democráticas e a demanda de transparência, ou seja, para reforçar o domínio e limitar a
democracia.” (CASTELLS, 2015).
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constituído como sujeitos no processo democrático. Além disso, conforme registro da OCDE
(2018), entende-se que, em sendo ampliado o acesso ao ensino superior, o desenvolvimento
tende a aumentar e a desigualdade social será reduzida no país. No entanto, segundo Thomas
Piketty (2014), a desigualdade social no Brasil é uma opção política e inclui menos
investimentos na educação. Os movimentos estudantis podem interferir na decisão
governamental de reduzir os repasses à educação?

4.4.4.2 Desigualdade social como opção política e os movimentos estudantis

Thomas Piketty, no livro O Capital do Século XXI, que é dividido em partes, capítulos
e 208 sessões, destaca o aumento da desigualdade social no planeta, resultado da concentração
de riquezas e da precária redistribuição de renda mundial. Ressalta que a humanidade terá um
futuro caótico caso o atual imperativo econômico continue vigorando. Certamente esse tema é
relevante, mas por que faz parte desta pesquisa?
O Brasil é um dos países evidenciados nessa obra, devido à constatação de uma
realidade social de extrema desigualdade social resultante da concentração de renda nas mãos
de poucos brasileiros. O economista considera que a carga tributária para os mais ricos é baixa,
em contrapartida é muito alta para a classe média, bem como para os pobres do país, quando
estes consomem e se alimentam. Para ele, essa forma de gerir é uma decisão política que tem
freado o avanço da sociedade brasileira; trata-se de uma opção pela desigualdade.
Os primeiros dados sobre o Brasil foram obtidos pelo irlandês Marc Morgan Milá,
estudante de doutorado da escola de economia de Paris, que tem Piketty como orientador. A
pesquisa de Morgan inclui informações de declarações de imposto de renda e outros dados
estatísticos. Mediante os registros, ele identifica que a desigualdade brasileira é maior do que vem
sendo divulgada. Observou, também, que os 10% mais ricos da população ficam com mais da
metade da renda no país, e essas fortunas não são tributadas proporcionalmente, consolidando
assim o grande desnível social, só perdendo para o Oriente Médio e, talvez, para a África do Sul.
A reversão desse cenário, para ele, dependerá de uma séria reforma no sistema tributário,
tornando-o mais progressivo, aumentando os impostos cobrados sobre a renda e o patrimônio dos
mais ricos. Reduzir a desigualdade para ele é uma questão de justiça social, mas também de
eficiência econômica; depende de alíquotas mais altas do imposto de renda sob responsabilidade
da elite. Concorda que não se trata de tarefa fácil, mas foi esse o caminho trilhado pelos Estados
Unidos da América e pela Europa. Para ele, o mesmo caminho deveria ser trilhado no Brasil. Ou
seja, a redução da desigualdade social se trata, enfim, de um problema a ser enfrentado justamente
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com a redução dos privilégios da elite local. Fato que não ocorreu durante os anos de avanço da
democracia. Nesse período, a redução da desigualdade se pautou na implementação de programas
sociais, que surpreendentemente não geraram resultados favoráveis.
Na busca da compreensão a respeito desse fenômeno, Morgan concluiu que os
programas sociais foram importantes para os mais pobres, mas insuficientes144; além disso,
quem assumiu a conta desse ajuste econômico foi a classe média e não os mais ricos. Esse,
enfim, foi o grande erro. Destaca, também, que a melhoria de condições de uma sociedade
perpassa pelo investimento em educação e infraestrutura, bem como por um sistema tributário
justo para financiar isso e reduzir a concentração de renda que fica no topo da pirâmide. Tributos
a essa parcela da sociedade precisam ser aplicados para que haja uma realidade mais inclusiva.
Destaca, ainda, que a inclusão efetiva refutará também a desigualdade política, a xenofobia e o
racismo; isto é, para um verdadeiro desenvolvimento, é necessária uma base social estável em
diversos aspectos.
O contrário disso tem acontecido no Brasil, o cenário de avanço educacional tem sido
desmontado. Se considerado o descrito pelos economistas e se examinadas as políticas
econômicas atuais que enfatizam a necessidade de redução de verba destinada aos programas
sociais, à educação, bem como, se observada as relações trabalhistas entre o topo e a base da
pirâmide social brasileira no governo a partir de 2019 e as formas de tributação, ainda oneram
a classe média, sem retorno efetivo para os mais pobres, conclui-se, diante disso, que será
ampliada significativamente a desigualdade no Brasil. Se até 2015, as ações eram insuficientes
para que houvesse crescimento sustentável, atualmente, pelo que vem sendo anunciado, haverá
acentuado avanço da pobreza. Na reportagem de 3 de setembro de 2019, da Folha de S. Paulo,
Thiago Resende e Fábio Pupo evidenciam essa fragilidade social. O destaque que foi dado por
esses agentes da comunicação para a redução de investimento na área educacional é uma
preocupação de professores, estudantes e outros atores sociais que veem a educação como mola
propulsora para que haja um desenvolvimento efetivo no país. As reportagens destacam
também que haverá redução de diversos programas sociais.

144

Os programas sociais para o país, em geral, e para a juventude em idade escolar, em específico, no período
dessa pesquisa, apesar de necessários se demonstraram como ações paliativas, tendo em vista o grande número
de jovens que permaneceram fora da escola. Não foi oferecido um real suporte para que a população de jovens
das camadas menos favorecidas economicamente, de baixa renda, pudesse vislumbrar os estudos como um
meio de transpor de uma condição social frágil para outra mais consistente. Não se trata de relegar as iniciativas,
mas de reavaliá-las e reaplicá-las de forma que atendessem as necessidades desse público, principalmente no
que se refere à conclusão do Ensino Médio e do ingresso na Educação Superior.
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Os repórteres relatam que, na primeira tentativa de elaboração de um projeto de
orçamento, o atual presidente propôs uma redução, em 2020, nos recursos destinados a
programas sociais. No programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o investimento cairá
de R$ 4,6 bilhões, em 2019, para 2,7 bilhões na projeção para o próximo ano. Outros programas,
como o Bolsa Família, que transfere renda para familiares em situação de extrema pobreza,
também terá menos recursos. Para 2020, serão atendidas 13,2 milhões de famílias e, em 2019,
foram atendidas 13,8 milhões. No que se refere à área educacional, também houve corte.
Analisando a reserva de dinheiro para investimento na educação básica, o recurso advindo do
Fundeb145 será insuficiente após 2020 para que cumpra sua finalidade. Cogita-se até mesmo que
a continuidade de repasse do recurso não será aprovada, devido, principalmente, ao desacordo
entre as propostas da Câmara dos Deputados, do Senado e do Governo. “A expectativa é de que
se estabeleça um pacto entre as propostas para acelerar a tramitação e chegar a uma aprovação
do novo modelo” (BASILIO, 2019a).
O Fundeb é resultado de recursos arrecadados e, posteriormente, distribuídos de acordo
com o número de estudantes matriculados em cada rede de ensino. A divisão ocorre com base
nos dados do Censo Escolar. Os recursos de 2019, por exemplo, são previstos de acordo com a
dimensão das redes escolares em 2018.
Sobre os repasses incide um fator de ponderação que é diferente em cada etapa
da educação, uma vez que cada uma apresenta demandas de financiamento
145

“O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação) tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020, segundo a lei que o instituiu, em 2007. Diante
disso, tramitam propostas de emenda constitucional que pautam a continuidade do fundo, mas divergem sobre a
distribuição dos recursos. [...]. O Fundeb é um conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito Federal) que
serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Seu objetivo é, a partir do
financiamento de todas as etapas da educação básica, promover a redistribuição dos recursos vinculados à
educação, além da colaboração entre União, estados e municípios de forma a manterem o funcionamento das
etapas educacionais – creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio –, além da educação de jovens e adultos
(EJA) e expandirem o atendimento em matrículas, com qualidade. [...]. Cada fundo recebe recursos de uma série
de impostos estaduais e de transferências do governo federal. O total arrecadado é redistribuído de acordo com o
número de alunos da educação básica pública de cada rede e das etapas e modalidades de ensino. [...]. Os Estados
e DF repassam ao fundo 20% do que é arrecadado com determinados impostos (veja abaixo a lista dos impostos
inclusos). Os impostos arrecadados diretamente pelos municípios não fazem parte do Fundeb – os municípios são
obrigados a investir no mínimo 25% de seus tributos na Educação, como manda o artigo n° 212 da Constituição
Federal. FPE (Fundo de Participação dos Estados), FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPIex (Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às
exportações), LC 87/96 (Desoneração de Exportações), ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doações),
IPVA
(Imposto
sobre
a
Propriedade
de
Veículos
Automotores),
ITRm (Quota Parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios). [...]. Uma vez feita a soma dos
fundos e calculado os 10% que recai para a complementação da União, o governo equaliza os fundos em ordem
decrescente de acordo com o valor aluno/ano peso 1. Depois, o passo seguinte é equalizar os fundos estaduais de
baixo para cima, até que se esgotem os recursos de complementação determinados pelo governo federal para
aquele ano. [...]. Onde os recursos do Fundeb podem ser aplicados? Pelo menos 60% do valor recebido pelo
Fundeb deve ser utilizado na remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica Pública; o restante,
para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica Pública.” (BASILIO, 2019a).

153
específicas. Quanto mais o fator de ponderação estiver perto do zero, menor o
valor repassado para os alunos na etapa/modalidade. (BASILIO, 2019a).

Veja o quadro 7:
Quadro 7 – Fatores de ponderação Fundeb 2018

Fonte: Carta Capital (BASILIO, 2019a).

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos
Profissionais da Educação vigora até 31 de dezembro de 2020. Por este motivo, as propostas
parlamentares estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado, com vistas à
continuidade do repasse do recurso educacional, mas há discordâncias quanto à composição
orçamentária e à parcela que caberá à União. No momento, a União disponibiliza 10% do valor
total dos fundos nos estados e municípios. Nesse cenário, tramitam três diferentes propostas de
emendas constitucionais. No Senado, PEC 65/2019 e PEC 33/2019; na Câmara dos Deputados,
PEC 15-A/2015, prevendo aumento da contribuição da União em diferentes escalas. O impasse
instaurado, como dito anteriormente, compromete a pronta aprovação. Na Carta Capital, texto
de Basilio (2019b) diz:
A PEC 65/19 fala em ampliar dos atuais 10% para 40% a complementação da
União em 11 anos; a PEC 33/2019, aponta uma complementação de 30% em
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três anos; já a PEC 15/15 prevê um salto inicial da complementação para 15%
e uma progressão até chegar a 30%, em dez anos. [...] A proposta do governo
federal, no entanto, é mais reduzida. A orientação do MEC, em alinhamento
com o Ministério da Economia, é que o repasse da União ao Fundeb chegue
aos 15%, em uma escala progressiva de um ponto percentual ao ano, até
atingir a marca, em cinco anos. [...] Daniel Cara critica a proposta: “O governo
defende esse porcentual porque quando se olha a execução orçamentária fica
claro que o movimento é de tirar orçamento dos programas para colocar no
Fundeb. Por isso que aceita aumentar para 15%, porque tira mais e coloca
menos, está na verdade desinvestindo em educação”, avalia o especialista.

A explanação sobre o Fundeb procurou ser amparo para reafirmar que o pouco
investimento na educação será também um dos fatores para o aumento da desigualdade social,
pois baixos investimentos implicarão na redução de matrículas e, consequentemente, do acesso,
com menor investimento em formação docente, resultando numa significativa decadência
social, pois não existe sociedade desenvolvida sem ter como prioridade a educação de qualidade
para todos.
No que concerne à educação superior, também houve redução de verbas para programas
que estimulam a formação de jovens de baixa renda. Esses programas atendem um público da
educação básica que não foi selecionado para estudar nas universidades públicas. O Fies, por
exemplo, foi reduzido para 10,2 bilhões na proposta de orçamento para 2020. Na peça
orçamentária de 2019, os recursos previstos eram de 13,8 bilhões. Os valores são usados na
concessão de financiamentos para estudantes de baixa renda que entram nas universidades
privadas. A reserva de dinheiro para investimento em educação básica, profissional e superior
pública também é menos para 2020. Está previsto R$ 1,9 bilhão para a reestruturação de
universidades, obras e compra de equipamentos para o setor no ano de 2020, ante R$ 2,2 bilhões
em 2019. Sobre isso, Paulo Saldaña (2019) escreve: Bolsonaro congela mais de 2.724 bolsas
de pesquisa; o corte atinge 6,9% dos benefícios. Outras 3.474 bolsas de pesquisa financiadas
pela CAPES foram bloqueadas em maio de 2019. Além disso, há previsão de alteração no que
se refere aos proventos dos trabalhadores, denominado abono salarial, espécie de 14º salário
que o governo paga para funcionários empregados, mas com baixa renda. Atualmente, quem
tem carteira assinada recebe até dois salários mínimos, R$ 1.900,00, por mês, mas pela reforma
da previdência em análise pelo Congresso, o abono será concedido para quem ganha até R$
1.364,43. Assim, menos trabalhadores, em 2020, receberão esse benefício, além, é claro, de
outros cortes previdenciários que não serão alvo nessa pesquisa. Esse panorama foi traçado para
reafirmar o que Marc Morgan destacou e que Flávia Lima, em 24 de setembro de 2019, noticiou
na Folha de S. Paulo, Desigualdade no Brasil é escolha política. No texto diz: “[...] o
economista afirma que a contenção de gastos públicos afetará especialmente os mais pobres. A
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realidade sobre a desigualdade do Brasil dos últimos 15 anos não era o que se divulgava”.
(LIMA, 2019).
Para o pesquisador, os sucessivos governantes brasileiros optaram por não enfrentar o
problema de frente, evitaram políticas que trouxessem a conta desse desmonte social para a
responsabilidade daqueles que estão no topo da pirâmide, como um sistema tributário justo. Na
pesquisa de Marc Morgan Milá, o grupo de 1% mais rico tem cerca de 1,4 milhões de pessoas,
com renda anual a partir de R$ 287 mil. O 0,1% mais rico reúne 140 mil pessoas com renda
mínima de 1,4 milhão. Em contrapartida, a renda média de toda a população de 220 milhões de
brasileiros é de R$ 35 mil por ano. Essa média, sem os programas sociais e trabalhistas será
sensivelmente reduzida. É uma discrepância muito grande. O autor relata que o Brasil é o país
mais desigual do mundo, com exceção do Oriente Médio e, talvez, da África do Sul. Um ponto
importante é que todos os brasileiros das últimas décadas têm responsabilidade por isso. Dois
pontos demonstram a escola pela desigualdade social. A primeira, a ausência de uma reforma
agrária, e a segunda, um sistema que tributa mais os pobres. Ele diz:
Para nós, estrangeiros, impressiona que alíquotas de impostos sobre a herança
sejam de 2% a 4%. Em outros países chega a 30%. A tributação de fortunas
fica em torno de 5%. Enquanto isso, os mais pobres pagam ao menos 30% de
sua renda via impostos indiretos sobre luz e alimentação. Nesse sentido
mesmo que haja transferência aos mais pobres, o sistema tributário sendo
injusto o valor recebido diminui. (LIMA, 2019)146.

O cenário apresentado pelos autores é pouco animador, mas os estudantes estão
refutando. O ano de 2019 tem sido de muitas manifestações contra a redução de recursos para
a educação. Eles também destacam nos movimentos a reforma da previdência, pois a entendem
como mais uma política que implicará em grande prejuízo para o futuro deles. Ou seja, estão
lançando suas vozes e investindo o tempo para inibir um projeto de sociedade que ampliará em
níveis alarmantes a desigualdade social no Brasil.
Além das manifestações nas ruas, acadêmicos, pesquisadores, estudantes e apoiadores
se mobilizaram por meio de uma plataforma de abaixo-assinados online, resultando em 4,5
milhões de assinaturas. 1,6 milhão advém da Charge.br, contra o contingenciamento da verba
para Universidades Federais, Estaduais e Institutos Federal. Outras 996 mil assinaturas
defendem o CNPq. No total foram abertas 105 petições na plataforma com o tema educação.
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Morgan veio ao Brasil, participou de estudos com economistas do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada). O grupo pretende lançar, ainda esse ano, uma série da desigualdade brasileira com início em 1926.
Nesse período, a Folha de S. Paulo o entrevistou e os trechos nessa etapa da presente pesquisa foram escritos
com base nessa entrevista.
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Mediante o descrito, não serão atendidos as demandas educacionais e os interesses da população
do país com esse modelo de política. As manifestações têm surtido efeito. Feita essa pressão,
houve um retrocesso na decisão inicial sobre repasse de verbas, mas, ainda, não está de acordo
com as reais necessidades das universidades e da Educação Básica.

4.5 A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA NAS OCUPAÇÕES

Durante a pesquisa, havia entre os que ocuparam as escolas um discurso pautado no
ideal de democracia posto na CF 1988, pois pleiteavam o respeito ao direito à educação para
todos; mas, de fato, tinham uma prática de organização política de matriz autonomista. Esta,
por sua vez, originária dos ideais anarquistas, com foco na autogestão, sem liderança evidente
e com assembleias diárias para tomada de decisão sobre a trajetória do movimento. Diante dessa
realidade, refletiremos acerca de quais alicerces políticos essa forma de resistência teve maior
apoio.

4.5.1 Democracia participativa e anarquismo: uma breve reflexão crítica
No sentido etimológico, a democracia é o “governo do povo”, o “governo da maioria”
(ROSENFIELD, 2008, p. 7). A ideia de um regime democrático concentra-se em confronto de
opiniões, em diálogo entre todos, para que haja decisões importantes para a maior parte da
sociedade, com o objetivo de priorizar o bem comum. Trata-se de participação política dos
cidadãos.
O termo democracia comumente está vinculado à Grécia/Atenas por questões históricas.
Naquele contexto era um fenômeno político de abrangência participativa. Na modernidade, a
democracia, incoerentemente, associou-se à ideia de Estado, sendo transferido assim o centro
de poder para fora da comunidade. Com efeito, sofreu um deslocamento de sentido, e a ideia
de espaço público e de governo da maioria foi alterada (ROSENFIELD, 2008, p. 14).
Segundo Rosenfield (2008), a expressão Estado Democrático exclui a significação
prática do agir democraticamente, pois tem como princípio o diálogo reservado entre os
representantes políticos, que nesse modelo de organização ganham existência própria para
controlar a sociedade. No discurso, em geral, as democracias contemporâneas são mais
inclusivas, dependendo do país. Formalmente, mediante a condução dos que representam o
povo e geralmente movidos à barganha, a cidadania influi menos nas decisões políticas, sendo,
portanto, consolidadas a desigualdade e as injustiças sociais.
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Isso significa dizer que existe uma (pseudo)representatividade, pois as decisões do
grupo pendem para o lado da voz que pode oferecer mais vantagens aos representantes. Dessa
forma, refere-se a uma organização que exclui grandes grupos sociais das vantagens dessa nova
sociabilidade. (ROSENFIELD, 2008, p. 16).
Os privilégios unilaterais fortaleceram certos grupos e enfraqueceram grande parcela da
população planetária, originando uma grande desigualdade social; na atualidade, pelas leis de
mercado, fica consolidada a exclusão social. Nesse contexto, surgem grupos de resistência.
Boaventura de Sousa Santos (2002b), em Democratizar a Democracia, apresenta os
resultados principais de um projeto de pesquisa intitulado Reinventar a emancipação social:
para novos manifestos, realizado em alguns países: África do Sul, Brasil, Colômbia, Índia,
Moçambique e Portugal. Ele comenta:
A ideia central do projeto é que a ação e o pensamento que sustentaram e
deram credibilidade aos ideais modernos de emancipação social estão sendo
profundamente questionados por um fenômeno que, não sendo novo, adquiriu
nas duas últimas décadas uma intensidade tal que tem redefinido os contextos,
os objetivos, os meios e as subjetividades das lutas sociais e políticas.
(SANTOS, 2002b, p. 30).

Aludindo à globalização neoliberal, há “[...] um novo regime de acumulação de capital
que contribui para o aumento exponencial das desigualdades sociais entre os países ricos e
pobres e entre ricos e pobres no interior do mesmo país” (SANTOS, 2002b, p. 30). Ele relata
que essa globalização se depara com um movimento antagônico:
De par com ela e em grande medida por reação a ela está emergindo uma outra
globalização constituída por redes e alianças transfronteiriças entre
movimentos, lutas e organizações locais ou nacionais que nos diferentes
cantos do globo se mobilizam para lutar contra a exclusão social, a
precarização do trabalho, o declínio das políticas públicas, a destruição do
meio ambiente e da biodiversidade, o desemprego, as violações dos direitos
humanos, as pandemias, os ódios interétnicos produzidos direta ou
indiretamente pela globalização neoliberal. (SANTOS, 2002a, p. 13).

O autor apresenta como grupos de resistência auxiliam no enfrentamento dos grandes
problemas das sociedades assoladas pelos efeitos da política excludente. No que tange aos
conceitos participação e democracia, eles se configuram como duas categorias de análise
sempre presentes, que alicerçam a reflexão sobre a constante superação dos desafios que se
apresentam aos contextos fragilizados por esse sistema político e econômico.
Um dos aspectos que o autor traz como tema a ser colocado em pauta nos movimentos
por uma sociedade menos desigual é questionar o declínio das políticas públicas. Em particular,
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a área educacional tem sentido o quanto esse declínio compromete a formação dos estudantes,
dos professores e da estrutura escolar como um todo.
A participação legitimada pelo voto (MACPHERSON, 1978) tem perdido significado.
A Democracia é, segundo Malatesta (1995), uma mentira, pois as sociedades que propagam a
vivência desse regime vivem de fato uma oligarquia. Na própria realidade brasileira, há um
déficit participativo, visto que os cidadãos são obrigados a aderir a um método eleitoral que
valida a competição entre elites, ou seja, a hegemonia política, nos termos destacados por
Schumpeter (1984).
Para Luis Felipe Miguel (2016), há correntes de maior impacto no debate
contemporâneo, tanto no Brasil quanto no exterior; algumas delas se denominam democráticas.
Neste estudo, citaremos quatro: liberalismo, elitismo, republicanismo e deliberacionismo 147,
mas nos ateremos na relação entre liberalismo e democracia. Diante disso, no que se refere ao
pensamento liberal, para ele, há um sério problema na compatibilização entre a soberania
coletiva e as liberdades individuais. Ele entende que “A tensão entre autonomia coletiva,
proposta pela democracia, e a autonomia individual valorizada pelo liberalismo, é real e
desafiadora para quem julga que é necessário perseguir ambas ao mesmo tempo.” (MIGUEL,
2016, p. 15).
Bauman (2000, p. 157), na obra Em Busca da Política, esclarece que a sociedade
planetária está submetida à democracia liberal, uma das mais poderosas utopias modernas,
porque a aplicação de seus princípios em contextos sociais fragilizados propiciará o aumento
da desigualdade social. A democracia liberal, tanto na versão visionária quanto na sua versão
prática, é uma tentativa de manter a eficiência política do Estado no seu papel de guardião da
paz e de mediador entre os interesses de grupos e de indivíduos, permitindo a livre formação
dos grupos e a livre autoafirmação dos indivíduos e sua livre escolha do estilo de vida que
queiram seguir, ou seja, a instauração do individualismo.
Quanto ao liberalismo, Boaventura de Sousa Santos (2002b, p. 32), em Democratizar a
Democracia: os caminhos da democracia participativa, entende que
[...] o modelo hegemônico de democracia (democracia liberal representativa),
apesar de totalmente triunfante, não garante mais uma democracia de baixa
intensidade baseada na privatização do bem público por elites mais ou menos
restritas, na distância crescente entre representantes e representados e em uma
inclusão política abstrata feita de exclusão social.
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Este é um breve resumo do pensamento de Luis Felipe Miguel (2016), que está posto entre as páginas 15 e 19
da obra Desigualdades e Democracias: o debate da teoria política.
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O autor completa relatando que,
Paralelamente a esse modelo hegemônico de democracia, sempre existiram
outros modelos, como a democracia participativa ou a democracia popular,
apesar de marginalizados ou desacreditados. Em tempos recentes, um desses
modelos, a democracia participativa [considerado de alta intensidade], tem
assumido nova dinâmica, protagonizada por comunidades e grupos sociais
subalternos na luta contra a exclusão social e a trivialização da cidadania,
mobilizados pela aspiração de contratos sociais mais inclusivos [...]. Trata-se
de iniciativas locais, em contextos rurais ou urbanos, em diferentes partes do
mundo [...]. (SANTOS, 2002b, p. 32).

No sentido de refletir a respeito da organização discente nas ocupações, questiona-se:
Esses estudantes estavam embasados nos ideais da democracia participativa apresentados pelo
autor ou estavam mais vinculados ao conceito de autonomismo, de base anarquista? Se o
movimento tem base anarquista pode, mesmo assim, ser compreendido como um ato a favor do
resgate da democracia participativa no Brasil?
Nesse momento caberia compreender a eventual associação que se pode fazer da
iniciativa estudantil com o anarquismo e/ou com outras correntes de organização sociopolítica.
Antes, porém, será necessário, a partir do diálogo com Luiz Felipe Miguel (2016), Maurício
Tragtemberg (1988), Robert Dalh (2012 ) e Maria da Glória Gohn (2013b e 2018) pensar como
os estudantes articularam nesse cenário de resistência as perspectivas de democracia, do
anarquismo e do socialismo libertário, também como visualizaram a existência de um Estado
Democrático. Não se trata aqui de definir conceitos, mas de evidenciar algumas características
que abarcam esses estilos de intervenção política que foram utilizados na prática dos jovens
durante as ocupações.
No período das entrevistas e nos dois momentos de permanência com os estudantes em
uma escola ocupada, foi observada uma forma de diálogo amplo entre todos os que estavam
reunidos no espaço escolar. Apesar de estarem acompanhados por professores da Apeoesp, por
membros do Conselho Tutelar, por pais, além de representantes políticos, e ouvir o que todos
tinham a dizer, eles detinham uma postura de considerar mais relevante as decisões dos pares e
não perdiam o foco do lema “ocupar e resistir”.
Com base nessa temática, bem como no discurso que veiculava entre eles tanto nas
assembleias, como virtualmente, já se observa duas marcas do anarquismo: a resistência
coletiva sem liderança determinada; isto é, uma cooperação horizontal.
Luis Felipe Miguel (2016, p. 15) assim se expressa:
[...] é difícil ver no anarquismo, em suas diferentes encarnações, uma teoria
própria de democracia. Mas a crítica radical à autoridade e a aposta,
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igualmente radical, na cooperação horizontal colocam questões que ajudam a
fazer a crítica das instituições democráticas existentes e a problematizar
alguns caminhos que outras correntes apresentam para resolver suas
insuficiências.

Mediante o descrito pelo autor, entende-se que os pressupostos que alicerçam o
anarquismo 148 não dão conta de sintetizar uma prática sociopolítica que envolva um acordo
entre muitas pessoas para continuidade do movimento.
No Brasil, em 1929, em meio à efervescência do movimento anarquista, requerendo
direitos dos operários de terem seus filhos na escola, nascia Maurício Tragtenberg, que,
posteriormente, apesar de ser reconhecido como anarquista, não aceitava essa denominação;
preferia ser conhecido como socialista libertário. Explicitava que o problema do anarquismo,
enquanto conjunto reflexivo, não possibilitava o desenvolvimento de uma “[...] crítica
sistemática do capitalismo, do Estado, da burocracia e do autoritarismo” (TRAGTENBERG,
1988, p. 17).
Gohn (2018, p. 120) afirma que muitos movimentos estudantis têm características que
se aproximam do ideário anarquista e libertário. Certamente, as manifestações de 2015 e de
2016 tiveram o viés político dessas correntes citadas por Gohn. Não se pode, entretanto,
descartar nessa básica reflexão temática o pensamento de Robert Dalh (2012). Ele diz que, ao
contrário do que é veiculado, o anarquismo não descarta o ideário democrático e sua vivência
cotidiana, descarta apenas a ideia de Estado Democrático. Ou seja, segundo o autor, a expressão
Estado Democrático é incoerente com a ideia de participação ampla, pois o Estado é composto
por membros que valorizam as relações de poder, relações verticais na sociedade, opondo-se à
ideia de democracia horizontalizada e de igualdade social149. Para Robert Dalh (2012), o
anarquismo não descarta o ideário democrático, apenas a ideia de Estado Democrático. Segundo
Dalh (2012), a expressão é incoerente, pois o Estado é composto por membros que valorizam
as relações de poder, relações verticais na sociedade, opondo-se à ideia de democracia clássica,
horizontalizada.
A partir dessa última consideração, conclui-se, portanto, que esse movimento se
estabiliza no ideário democrático participativo, mas com aspectos característicos dos
148
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Ao final do século XIX e início do século XX, ocorreram movimentos de renovação pedagógica de cunho
libertário embasados nas ideias de Proudhon (1809-1865), Bakunin (1814-1921), Reclus (1830-1905),
Kropotkin (1842-1921) e Malatesta (1853-1932) que impulsionaram um novo modelo de política social.
No pensamento dele o liberalismo, na forma que vem sendo empregado, está mais de acordo com o conceito
de Estado Democrático, que tem na representatividade a pseudoparticipação do todo, deflagrando, desta forma,
que nem todos serão, de fato, representados, a não ser que as pessoas que elegeram assumam seu papel perante
o leitorado que representam. Condição quase impossível de for observada a conjuntura político-econômica da
atualidade.
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autonomistas, de base anarquista, principalmente porque utilizam a colaboração em rede para
estabelecer um novo modelo de comunicação e organização de movimentos sociais, o qual
potencializa a interferência de grupos excluídos da sociedade, contra as decisões políticas
autoritárias, colocando em xeque a ideia de Estado Democrático no país.
Com efeito, os discentes visualizavam os membros da SEE-SP como parte de um
modelo organizacional totalmente contrário ao emanado entre eles. Observando a realidade das
diretorias de ensino, identificaram que a ação desses servidores públicos estava sendo
orquestrada pelo governo central. Uma gravação veiculada nas redes sociais orientava os
dirigentes regionais de ensino a conversar com os estudantes que estavam nas escolas ocupadas;
porém, a conversa tinha como objetivo reafirmar a reorganização. O dia “E” reafirma essa
vertente autoritária do governo paulista em 2015. A intenção deles era apenas a de informar à
população que as escolas seriam reorganizadas, não dando espaço para retrocessos na ação.
Destaca-se nessa reflexão que os estudantes trazem do período clássico para a
contemporaneidade a ágora, mas virtual (LEVY, 2000)150 que lhes permitiu relações
horizontais e tomada de decisões conjunta em ampla escala, agregando, ainda, o conceito da
busca pelo “bem comum” (ROUSSEAU, 2006). A importância de elucidar esse caminho está
em compreender que nesse período houve, enfim, por parte dos estudantes, uma prática política
embasada em diversos pressupostos teóricos historicamente construídos com vistas a uma
sociedade menos desigual, salvaguardando o direito de participação política e, portanto, uma
das bases da sociedade democrática. Essa condução participativa persiste em 2019 e se percebe
a mesma trajetória de resistência desses atores com alvo no maior investimento na educação
pública de ensino básico, técnico e superior, porquanto os estudantes secundaristas continuam
se organizando via redes sociais para participar dos movimentos. Os resultados desse
movimento não têm sido tão favoráveis à educação, mas continuam enfrentando esse grande
desafio.
150

Ler também: Ágora virtual e democracia: novas demandas sociais, de Goiamérico Felício Carneiro dos Santos
(2019). Em uma entrevista com Pierre Lévy feita na Fronteiras do Pensamento, intitulada Pierre Lévy: a
revolução digital só está no começo, os que o entrevistaram fizeram a seguinte pergunta: “O senhor tem falado
também em democracia virtual. Já é possível falar em avanço rumo a uma nova era democrática?
Pierre Lévy: Sim, na medida em que é possível ter acesso a fontes de informação muito mais diversificadas
que no passado e na medida também em que todos podem se exprimir para um vasto público. Enfim, porque é
muito mais fácil para os cidadãos colocarem-se em contato com vistas à organização, à deliberação, à discussão
e à ação. Essa ‘democracia virtual’ pode ter uma base local, como em certos projetos de ‘cidades inteligentes’,
mas há também uma desterritorialização ou uma internacionalização da esfera pública. É possível, por
exemplo, acompanhar, em tempo real, a vida política de inúmeros países e de seguir pontos de vista de pessoas,
sobre assuntos que nos interessem, no planeta inteiro. Não podemos esquecer as campanhas políticas que
utilizam as tecnologias de análise de dados e dos perfis de marketing, assim como o monitoramento, ou até a
manipulação, da opinião pública mundial nas redes sociais pelas agências de inteligência e de informação (de
todos os países).” (LÉVY, 2015).
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Luis Felipe Miguel (2011, p. 28), em Representação democrática: autonomia e
interesse ou identidade e advocacy, afirma que “[...] o desafio da construção de uma
representação democrática é permitir que indivíduos e grupos capazes de definir
autonomamente seus interesses vejam-se representados por agentes com os quais tenha
identidade e capacidade de interlocução”. Se fossem, de fato, todos representados, a política
teria um caráter inclusivo, mas é bem diferente o que se visualiza: a crescente exclusão política
e, por consequência, a crescente exclusão social.
Apesar da luta ferrenha dos estudantes por um modelo político pautado no diálogo,
numa proposta de democracia direta, a sociedade brasileira ainda está muito aquém do ideal de
excelência democrática, devido às oligarquias que lideram as decisões do todo social. Aliás,
pelas últimas eleições, pode-se considerar que grande parte da sociedade brasileira tem
demonstrado estar muito mais próxima de governos que validam autoritarismos e opressão,
demandando, por isso, constantes e criativas manifestações sociais para intervenção nessa
realidade.
Procurar um critério mais acurado na escolha de candidatos tem sido o discurso
recorrente, mas, segundo Pierre Bourdieu (1979), não se trata somente de votar corretamente,
pois a sociedade é dividida em “campos”, que são espaços sociais que produzem regras de
inclusão ou exclusão.
No que tange ao espaço político, se pensada uma democracia, neste se buscaria
“enquadrar” as vozes diferentes sem forçar adaptações; contudo, estamos falando de uma
sociedade polarizada, na qual não se validam as vozes dissonantes ao poder instituído. Isto é,
apesar de descrito na Constituição Federal de 1988, não se trata de uma sociedade, de fato,
democrática participativa. Por isso, há grupos subordinados que têm como opções servir e
obedecer. Desta forma, voltando a Bourdieu (1979), para se constituir em voz é preciso se
constituir em campo de poder capaz de refutar a decisão da classe hegemônica. Mediante a ação
dos jovens, não parece que eles queriam o poder; querem apenas ser respeitados em seus
direitos, mas precisaram de outros representantes sociais e jurídicos para que conseguissem o
objetivo.
Em suma, o campo político reproduz assimetrias e exclusões. Há, portanto, desigualdade
política e, por isso, social, pois existe apenas um conjunto de pessoas que tomam decisões em
nome do todo; caso alguns se manifestem contrários, será motivo de tensões. Para reduzir os
conflitos e pela busca por homogeneidade do grupo politicamente dominante, entra em cena a
repressão, já que as estruturas consolidadas se contrapõem à inclusão efetiva do inédito,
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condicionando o grupo subalterno a sua posição periférica, e esse condicionamento pode incluir
ação violenta.
Nesse sentido, resistir a imposições governamentais se refere, então, mais do que
reivindicar participação social, será a busca por justiça social151. No caso das ocupações, de
onde veio a justiça para os estudantes que se manifestaram, assumindo uma posição de liderança
no campo político? Do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo que, ao serem
solicitados, impulsionaram o governo a revogar o Decreto. Os jovens teriam êxito sem a
determinação judicial?152 Supõem-se que não, mas a questão central não é essa. Entende-se que
a ação dos estudantes moveu outro campo social, e isso foi relevante no ganho dessa luta
política. Até quando essa relação entre os campos sociais favoreceu a causa dos estudantes?
Observou-se que os estudantes tentaram ocupar as escolas paulistas em outras ocasiões, e a ação
foi inibida. As formas de inibição serão abordadas no próximo item.

4.5.2 A criminalização do movimento estudantil

Observou-se que, por meio da resistência e da mobilização de um outro campo
proeminente, os estudantes ganharam essa causa. Nota-se que essa interferência inibiu algumas
ações violentas contra os que se manifestavam, em 2015, em Santo André, mas em São Paulo,
de uma forma geral, houve repressão e opressão aos manifestantes por parte da polícia. Após
finalizado o movimento, um dos jovens que participou das ocupações em 2015, em Sapopemba,
bairro da capital paulista, e também do I Encontro Internacional da Rede Pública e Universidade
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A Justiça chegou a conceder a reintegração de posse tanto da Fernão Dias quanto da Diadema, mas a decisão foi
derrubada pelo juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 5ª Vara de Fazenda Pública, em 13 de novembro. Na decisão, ele
defendeu o diálogo. “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”, afirmou. O governo do estado recorreu e sofreu uma nova derrota no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Três desembargadores defenderam, em 23 de novembro, que os estudantes tinham direito a ocupar as escolas em
protesto. "Não há o que se reintegrar. A manifestação é um direito", disse o terceiro desembargador a votar, Eduardo
Gouveia. As ocupações aumentaram à medida que o governo negava que fosse suspender a proposta. Entidades como
a Apeoesp e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) declararam apoio aos estudantes e também
ocuparam algumas escolas.
“AÇÃO DO MP E SUSPENSÃO – O Ministério Público e a Defensoria Pública do estado de São Paulo informaram
nesta quinta-feira (3) que entraram com uma ação civil pública na Justiça pedindo a suspensão da reorganização
escolar. As entidades afirmaram que a ação foi a última medida adotada após diversas tentativas de diálogo com o
governo. O plano da reorganização escolar segue um ‘modelo não democrático’, segundo o promotor do Geduc João
Paulo Faustinoni e Silva, porque não foi debatido com a sociedade. Na ação, com pedido de liminar, eles pediam que
o plano de reorganização seja suspenso, que os alunos continuem na mesma escola em que estão, mas com a
possibilidade de pedido de transferência para outras escolas, caso queiram, e que as escolas não sejam fechadas.
Também nesta quinta-feira, o secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, passou a ser o interlocutor do governo sobre
o tema. Ele disse que o governo faria audiências públicas com pais, alunos e professores sobre o projeto de
reestruturação. O governador suspendeu nesta sexta-feira (4) a reestruturação, 42 dias depois do anúncio do projeto.”
(OCUPAÇÕES..., 2015).
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em 2017, na UFABC, que tinha como tema Reformas de Ensino e Movimentos de Resistência:
Diálogos entre Brasil e América Latina, relatou que era perseguido por policiais todos os dias,
mesmo após o término das ocupações. Nesse mesmo encontro na Universidade, professores
relataram que foram agredidos no período das ocupações por agentes da segurança pública.
Um jovem informou que, durante as ocupações das ETECs, houve agressão física e seu
dente foi quebrado por um golpe do agente repressor. Outro ainda disse que eles organizaram
novas ocupações, em 2016, e que na mesma hora em que ocupavam as escolas a polícia já vinha
com mandado de reintegração de posse, retirava-os à força, conduzia-os à delegacia, convocava
as famílias e todos eram indiciados. Segundo entrevista, o estudante Marcos, em 2017, ainda
respondia a processo na justiça, juntamente com a responsável por ele. (ENTENDA..., 2016).
Os estudantes têm feito uma crítica radical à forma violenta pela qual atua a classe
hegemônica para que os subalternos não exerçam cidadania. Agredir manifestantes e
criminalizar os movimentos são duas formas utilizadas para esse fim. Segundo Fernando
Antônio Alves (2014, p. 150), esses representantes legais amparam-se no parágrafo 1º do artigo
1º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, que trata da sanção a ser dada às organizações
criminosas e não às pessoas que participam de manifestos:
[...] logo em seu início, no parágrafo 1º de seu artigo 1º, a definição de
organização criminosa é estabelecida nos seguintes termos: §1º Considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.

Segundo o mesmo autor, caberia à sociedade questionar até que ponto o sistema garante
o direito de exercer democracia por meio de movimentos sociais. O autor considera que o
autoritarismo judicial compromete o direito dos cidadãos de participar das manifestações. Sobre
a ação judicial que tem como alvo criminalizar os que participam de movimentos sociais, ele
completa:
[...] tem sido utilizada como meio de minar movimentos de resistência, por
meio da aplicação de sanções penais. Iniciativas legislativas que têm por
escopo responsabilizar criminalmente integrantes de protestos e
manifestações por eventuais danos a bens jurídicos, legalmente considerados,
têm como ultima ratio o propósito de reeditar o velho espectro de uma
responsabilidade penal coletiva, que não se coaduna com o dispositivo
constitucional anteriormente citado. Assim, a aplicação da Lei 12.850 para
condutas de grupos ou coletividades organizadas que, eventualmente, possam
ser atribuídos excessos ou abusos decorrentes das manifestações que ocorrem
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desde junho de 2013, poderia ser não apenas precipitada como também
fomentadora de uma eventual medida punitiva inconstitucional. (ALVES,
2017, p. 152).

Os estudantes disseram que, tanto em São Paulo como no restante do país153, houve esse
mesmo tipo de oposição agressiva ao movimento. Uma notícia desse período relata que
estudantes que ocupavam as escolas de Sorocaba, cidade do interior paulista, em 2016, foram
retirados sem o mandado de reintegração de posse (ESTUDANTES..., 2016). Nas ETECs, no
entanto, apesar de terem o mandado de reintegração de posse, os manifestantes foram retirados
da escola com violência (ALBUQUERQUE, 2016). Como exercer democracia numa realidade
repressora?
A violência é fator integrante da sociedade, sendo em muitos aspectos validada por meio
dos discursos persuasivos a favor da manutenção da estabilidade social. Compreende-se que há
movimentos sociopolíticos na busca de direitos sociais que não interferem nas relações éticas
preestabelecidas e não se constituem em quebra do contrato social; mesmo assim impulsionam
meios jurídicos violentos. Segundo a classe hegemônica, a violência é necessária para alcançar
fins justos. Mas justos para quem?
Os jovens tiveram negado o direito de participar; de exercer cidadania, e ainda sofreram
violência nos termos da lei. Qual lei? Com efeito, essa constatação poderá ser facilmente
associada à ideia sobre: Quem “pode” exercer violência sobre quem? A quem é dada essa
permissão? Quem tem o direito de agredir alguém que requer um benefício social negado? Para
o expoente anarquista francês, referenciado a seguir, na obra A guerra e a paz, os governos
autoritários/totalitários, avessos aos ideais libertários, consideram-se aptos a exercer violência
contra aqueles que têm pensamentos divergentes dos seus (PROUDHON, 2003)154. Augusto
(2014, p. 160) afirma:
[...] em Proudhon, o Direito é produto da força, que formaliza juridicamente a
exploração econômica por meio da dominação política conquistada às custas
da guerra que subjuga e institui o Direito. Nessa análise histórica do direito e
do poder, Proudhon elabora uma crítica radical à propriedade, inclusive a
estatal (como queria Marx) e a coletiva (como postulava Bakunin).
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Em 2015, após o final das ocupações, outro secretário da educação, José Renato Nalini, assumiu a secretaria e
permaneceu até o início de 2018. Este último era secretário-executivo da Academia Paulista de Letras (APL),
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e Corregedor Geral da Justiça para o
Estado de São Paulo (biênio 2012/2013). É autor de diversos artigos científicos e textos, especialmente nos
temas de Ética, formação e recrutamento de juízes, estrutura e aperfeiçoamento do Poder
Judiciário. Disponível em: http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoaj/jose-renato-nalini. Acesso em: 28
ago. 2019.
A respeito da relação entre guerra e Direito em Proudhon, cf. Proudhon (2011).
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Diante disso, criminalizar movimentos sociais como um todo é uma conduta
governamental, em desacordo com os pressupostos contemporâneos de participação política.
Os movimentos sociais são estruturas de organização sociopolítica com a finalidade de
contestar a um determinado tema que incomoda ou interfere, em algum aspecto, na vida
cotidiana e/ou no direito de uma parcela da sociedade. Para que seja relevante e legítimo, precisa
da participação efetiva daqueles que acreditam na causa pleiteada. O estudo sobre a socialização
que resulta em movimentos sociais é necessário para compreender seus objetivos e sua
importância na sociedade atual.
O termo socialização foi abordado com base teórica diferenciada ao longo da construção
das sociedades ocidentais. A intenção aqui não será trazer um tratamento epistemológico sobre
o conceito, mas, por meio da breve explanação sobre quatro abordagens, refletir acerca do
ideário que ampara o movimento social como recurso para a conquista de uma sociedade mais
justa e menos desigual.
A primeira destacada é a funcionalista, que dá ênfase à integração do indivíduo na
sociedade. Para tanto, a adequação ao grupo é relevante. Nesse sentido, o indivíduo concorda
com a visão de mundo, crenças, valores, normas e dispensações, já internalizadas no organismo
que pertence. Nesse contexto, a socialização se reduz ao condicionamento inconsciente a uma
dada realidade, constituindo-se, por isso, em um paradigma de viés impositivo que fortalece
comportamentos de concordância com o que está determinado. Tal modelo socializador
intenciona a unidade, mas uma unidade irrefletida, porque não se compreende a discordância e
as dualidades como ações positivas ao grupo, mas sim o conformismo e a adaptação às regras.
Nesse caso, então, os movimentos sociais são vistos como elementos de transgressão e deles
somente participam indivíduos com baixa interação social.
A segunda se refere à abordagem histórico-estrutural. Nessa linha de pensamento, a
socialização parte das teorias de Marx, as quais apontam para a transformação da ordem social,
na qual os integrantes das classes subalternas seriam o grupo proeminente. O papel delegado a
essas classes modificaria a estrutura da sociedade e, para que houvesse essa alteração política,
os movimentos trabalhistas seriam responsáveis pela conscientização emancipadora do
proletariado.
A terceira traz a abordagem culturalista-identitária, que, no final da década de 1960,
principalmente na Europa, deixou evidente o nascimento de uma nova era social, na qual os
movimentos ganharam destaque ao propor uma socialização verticalizada e por trazer às ruas
diversas vozes que requeriam respeito e garantia dos direitos de todos. Essa abordagem foi
relevante para pensar acerca do poder que vigora além das organizações formais da sociedade.
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Um tipo de dominação que não é instituída somente pelos aparatos estatais, mas também pelos
conflitos de interesses culturais, sociais e políticos presentes na sociedade civil. Nesse momento
o movimento social se apresenta como uma voz coletiva que se sente lesada e requer uma
restituição e um espaço de atuação genuíno.
A última abordagem descrita neste estudo é a abordagem institucional/organizacionalcomportamentalista, de origem estadunidense. Trata-se da Teoria de Mobilização de Recursos
e Teoria do Processo Político, que compreendem os movimentos sociais mais do que iniciativa
coletiva de ordem política, mais do que um sinalizador de conflitos, mas como termômetro
democrático da sociedade. Ou seja, os movimentos demonstram o quanto a democracia tem
sido de fato uma forma de governo. Para Weber (1972), por exemplo, os movimentos sociais
têm uma intencionalidade e não são organizações de origem aleatória desprovidas de
racionalidade. São indivíduos que se reúnem de acordo com a noção de sentidos que esse grupo
atribui à realidade vivida e aos valores que defendem.
Com o fim dos regimes autoritários, e com o revigoramento da democracia, por volta
de 1980, o conceito de movimentos sociais ganhou um caráter propositivo e por isso as petições
que nascem desses grandes encontros são alvo de políticas públicas, trata-se de uma relação
entre sociedade civil e esfera pública. Entretanto, a lógica capitalista que imprime um caráter
utilitarista às sociedades, principalmente pela realidade neoliberal, descontrói a ideia de diálogo
entre sociedade civil e esfera pública e promove o aumento da desigualdade social. Por isso, a
partir de 1990, os movimentos sociais assumiram um caráter anticapitalista, refutando a relação
econômica, mas também a desigualdade política que foi instaurada. Com o avanço tecnológico,
as redes de comunicação potencializaram as formas de resistência coletiva aos processos de
dominação neoliberal. Os movimentos, desta forma, atualmente, têm caráter planetário e visam
lutar contra um inimigo comum, como diz Touraine (1996)155.
No Brasil do século XXI, destacam-se as manifestações de rua com foco na ética na
política. Mas, a partir de junho de 2013, houve uma alteração de foco. Uma grande manifestação
foi protagonizada pelos paulistas, enfocando o tema mobilidade urbana. Além dessa ação, a
partir de 2015, na rede pública educacional do estado de São Paulo, os movimentos estudantis
tornam-se destaque no país. As ocupações das escolas de educação básica surpreenderam o
governo e a população de São Paulo. Como diz Touraine (1996), esse é um sintoma da
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Parte significativa do descrito nas páginas 176 e 177 são um resumo do texto de GOHN, M. Glória.
ABORDAGENS TEÓRICAS NO ESTUDO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA. Cad. CRH
[online]. 2008, vol.21, n.54, p. 439-455.
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fragilidade na educação da sociedade paulista. O grande inconformismo dos jovens estudantes
face à política de governo para a educação desse segmento provocou a movimentação.
Mas os estudantes não pararam nessa ação; em 2016, com a mudança de governo, houve
proposta de alteração da Base Nacional Comum Curricular. Os jovens insatisfeitos, em quase
todos os estados do Brasil, reivindicaram o direito de debater sobre o tema e ocuparam as
escolas brasileiras. Em 2019, com nova mudança de governo, as políticas educacionais
anunciadas têm alarmado a juventude das escolas secundárias, que reage indo às ruas e
divulgando as ações nas redes sociais. Existe uma agenda da Ubes e da UNE que vem sendo
cumprida pelos estudantes brasileiros. A última reivindicação tem como referencial o baixo
investimento nos institutos federais e nas universidades federais e estaduais do país.
Diante disso, os movimentos estudantis não se configuram como apenas perturbadores
da ordem, nem muito menos como manifestações que nascem do rompante juvenil, ou de
manipulações externas; são movimentos racionais, propositivos, que nascem da leitura da
realidade que os aflige. Entendem que a falta de investimento na educação é a falta de acesso à
universidade pública. Cabe, ainda, destacar que, nesse caminho, os movimentos estudantis
assumem caráter educativo, que formam para o exercício político e, por isso, para o exercício
da cidadania que não deveriam ser inibidos nas democracias.

4.5.3 O desejo de democracia

De acordo com Daniel Guérin (1968, p. 17), uma sociedade organizada com base no
pensamento anarquista tem como princípio o diálogo constante por meio de assembleias
populares, com decisões tomadas coletivamente, conforme a realidade de cada contexto.
Segundo Malatesta (1995, p. 76), há possibilidade, nesse cenário, de um livre acordo que, de
fato, beneficie o todo, configurando-se em democracia direta, não vislumbrando, portanto, a
violência física como forma de coerção ao pensamento de um integrante.
Wayne Price (2019), no título O Anarquismo É A Democracia Extrema,156 traz um
exemplo, que será resumido a seguir, sobre o governo anarquista e sobre como, em um dado
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Texto escrito por Wayne Price e publicado originalmente na revista The Utopian, em 2000. Tradução de
Matheus Saldanha. Na introdução, o autor diz: “Como o Marxismo, e o socialismo estatista em geral, têm sido
cada vez mais desacreditados, tem havido uma tendência dos esquerdistas se voltarem para outra tradição, a da
revolução democrática. [...] Um trabalho influente conclui que, ‘A tarefa da esquerda, portanto, não pode ser
renunciar à ideologia liberal democrática, mas, ao contrário, aprofundá-la e expandi-la na direção de uma
democracia radical e plural… O socialismo é um dos componentes de um projeto de democracia radical, e não
o contrário’ (Laclau and Mouffe, 1985, pp. 176-178).” Cf. LACLAU, E.; MOUFFE, C. Hegemony and
Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. New York: Verso, 1985.
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momento, o conceito de democracia transversaliza o ideário anarquista. Digamos que uma
comunidade precisa decidir acerca da construção de uma estrada. Eles se reúnem e a maioria
opta por sim. Se uma parcela menor opta por não, a estrada não será feita? Ele ressalta que será
construída e que não se trata de coerção, mas do respeito à decisão da maioria; nesse sentido,
depara-se com um dos pressupostos democráticos dentro de uma realidade anarquista. Se assim
não fosse, e a realidade da minoria prevalecesse, estariam diante de um sistema oligárquico ou
ditador, pois sob quais perspectivas seriam validados o interesse de um grupo menor, senão
pelo domínio que exerce sobre a maioria?
Analogamente, os estudantes não queriam o fechamento das escolas. Em “livre acordo”
decidiram ocupá-las e somente sair quando o desejo da maioria fosse respeitado. “Ocupar e
resistir” era o lema. Quando se defende o livre acordo e o respeito ao direito da maioria, defendese a democracia, apesar da organização dos estudantes ser bastante similar às estratégias de
resistência dos autonomistas, os quais beberam na fonte do anarquismo, mas não pararam por aí.
Como consequência da coletivização, trouxeram proposições que sinalizaram a novas formas
de participação política.
Nota-se que os estudantes fincaram estacas nas escolas, revezaram estadia, agendaram
passeatas, dialogaram com todos da escola, com coletivos, mídias, com pessoas do entorno e
com todos os manifestantes de todas as escolas ocupadas. Uma democracia direta, organizada,
bem orquestrada e sem liderança evidente. Conforme Wayne Price (2019), os anarquistas não
defendem um estado democrático, mas uma sociedade democrática, sendo democracia um
“modo de vida”; então, o anarquismo é uma democracia sem Estado. Diante desse pensamento,
os estudantes trouxeram um conjunto de proposições interativas para interferência política.
Desta forma, decairia a ideia de Estado para os que ocupavam a escola? Não
necessariamente, se pensada a prática das ocupações157. Pelo observado, para os estudantes das
ocupações não seria necessária a queda de um sistema. Somente seria necessário que o Estado
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Na obra de Proudhon (2003), há uma análise inicial de José Carlos Orsi Morel que retrata o pensamento de
Proudhon quanto às contradições de mundo que se pauta na economia para avançar. Ele descreve que Proudhon
entende que as forças coletivas podem ser ampliadas como contraponto à política da economia. Ele diz que
Proudhon afirma ao mesmo tempo a influência do capital das coletividades e das sociedades sobre o indivíduo
e a ação determinante do homem sobre a economia e a sociedade. Ou seja, não descarta a economia, mas
visualiza um coletivo que coloca freios para que um lado da moeda não fique em prejuízo extremo. Esse
movimento não implica em tomada de poder, mas em um mínimo de controle da realidade social por todos que
são parte da sociedade, implica ainda na ideia de se garantir o respeito à voz do todo. Morel relata que Proudhon
não descarta a dialética, mas a visualiza sob a perspectiva do empirismo sempre renovado; trata-se da dialética
sequencial, movida pela constante transformação do mundo. Ele sabe que a humanidade está separada em dois
lados, mas não aceita que um lado deixe de demonstrar sua insatisfação e se posicione adequadamente para
inibir extremismos. Para Proudhon, cabe uma análise crítica da realidade opressora e atuar objetivamente para
alterá-la de forma coletiva e coerente. Nesse sentido, observou-se o atuar dos estudantes que ocuparam as
escolas paulistas em 2015.
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cumprisse seu papel, garantisse o direito da CF de 1988 de uma educação de qualidade, não
sucateada; tratava-se, enfim, da exigência do cumprimento de um direito. Não se tratava apenas
de garantir alguns prédios abertos e vagas, mas de garantir todos os prédios abertos e com vagas,
de garantir o ensino noturno, a permanência dos estudantes na escola com espaços de
aprendizagem organizados de forma muito adequada para o fim a que se destinam, com recursos
didático-pedagógicos que atendessem da melhor maneira às necessidades de aprendizagem dos
estudantes da educação básica pública, bem como a formação continuada e a contratação dos
professores para que tivessem todas as aulas, todos os dias, e uma boa remuneração para esse
trabalho tão necessário à sociedade que se pretenda desenvolvida. Além disso, queriam respeito
à população. A fala da mãe, a seguir, finaliza essa reflexão.
Darlene, a mãe de Gustavo, ao ser entrevistada, desabafou: “R1158 – Da noite para o dia
eles desalojaram meu filho”159.
Em sua resposta, apresenta sinais de insatisfação, indignação, diante da forma como se
deu o processo de reorganização e as ocupações das escolas públicas no Estado de São Paulo.
A expressão “Da noite para o dia” demonstra a forma abrupta e arbitrária como ocorreu, de
cima para baixo, sem uma preparação, sem que ninguém esperasse.
Observa-se nesse trecho que, quando destacada a ação governamental, fica evidente o
olhar reducionista para a educação básica pública em São Paulo. Não há como pensar em
realocação de estudantes menores de idade sem visualizar todos os fatores sociais que envolvem
a realidade na qual estes atores estão inseridos.
Desalojar estudantes representava mais do que trocá-los de escolas; significava suprimir
direitos dos estudantes, expô-los à violência de uma sociedade conturbada, separar famílias,
segregá-los a uma condição de subalternos no sistema social; ou seja, pessoas sem poder de
decisão. Significava, enfim, desconsiderar as relações que travaram ao longo da jornada
estudantil com professores e colegas, fator necessário à formação integral dos discentes nessa
faixa etária.
Conforme evidenciado, nota-se que a educação brasileira convive com leis pautadas no
ideário democrático, porém atua, de fato, com políticas governamentais próprias do
neoliberalismo. Com efeito, não há como atender o duplo foco/olhar, pois são contraditórios, o
que resulta na existência de um Estado centralizador e autoritário e uma população que precisa
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R1 corresponde à resposta 1 do sujeito e assim será marcada cada resposta desse entrevistado até o final da
entrevista. Ou seja, R2 é a resposta 2 do mesmo sujeito.
Todos os enunciados submetidos à análise foram recortados dos questionários; portanto, a possível ocorrência
de “desvio” de questões gramaticais e linguísticas foi mantida.
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estar em constante alerta para fazer valer seus direitos. A reorganização, para eles, era um
exemplo evidente do governo insensível às necessidades da população. Ela geraria aos
discentes, entre outros fatores negativos, maior evasão escolar e representaria o aumento da
exclusão social, fator que parece não estar incomodando os que fazem políticas públicas.
Diante disso, os estudantes reagiram, resistiram e impuseram um novo tipo de política
que, para uns, pode estar embasada na ideia de democracia participativa e, para outros, no
modelo mais recorrente de fazer política na atualidade, dos autonomistas, apoiados nas ideias
anarquistas. Pela análise realizada, compreende-se que as ações do movimento estudantil
realmente beberam de várias teorias que têm como meta a minimização da desigualdade social
e o respeito à cidadania. Certamente, penderam para uma prática política de vertente anarquista,
mas o que importa, de fato, nesse estudo é reconhecer que eles repudiaram a ação
governamental, consideraram-na arbitrária e simbolicamente violenta. Importa ainda observar
que utilizaram estratégias inovadoras de organização pela web, que envolve uma comunicação
ampla e em tempo real e que faz imaginar uma “ágora virtual” (LÉVY, 2000). Em síntese,
estabeleceram-se sob o alicerce da democracia extrema, citada anteriormente, a partir de uma
inquietação comum, e não se sujeitaram à determinação da elite sobre o destino deles no que
concerne à escola onde deveriam estudar. Esse desejo parece vivo em 2019, nas manifestações
pela educação superior pública. Verifica-se que a democracia, por meio desses estudantes, está
vivendo sua juventude, mas, pela opressão atual, está sendo extirpada, podendo vingar, apesar
das oposições diversas, ou correr o risco de não chegar à maturidade.
Para Luis Felipe Miguel (2016)160, a democracia e a justiça são dois eixos que estão
atualmente no foco da reflexão na teoria política. Para ele, trata-se de pensar sobre uma
sociedade em que haja real participação de todos de forma igualitária, e isso se configura em
justiça social por meio do exercício da cidadania. O autor repudia as estruturas sociais iníquas
com as quais a sociedade planetária se defronta todos os dias. Ele relata que, nos últimos setenta
anos, a palavra democracia não tem contemplado em sua estrutura a redução da desigualdade e
não se ateve ao ideário implícito do termo, da existência de uma política com base na soberania
popular, fugindo, assim, do imaginário herdado da antiguidade. Ressalvadas, é claro, as
exclusões da época clássica, o autor evidencia que naquele período imperava uma igualdade
política notável entre os cidadãos. Conclui dizendo que a participação política não era definida
pelo poder econômico.
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Esse é um breve resumo do pensamento de Luis Felipe Miguel (2016) que está posto entre as páginas 7 e 12
da obra Desigualdades e Democracias: o debate da teoria política.
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No Brasil, luta-se contra os limites que estão sendo postos à ideia de soberania popular,
para fazer vingar uma sociedade de privilégios e de extremas desigualdades. Ainda que se tenha
um Congresso Nacional, câmaras estaduais e municipais com representantes eleitos pelo povo,
há sempre uma lacuna entre a vontade dos representados e de seus representantes. A
representação comumente valida a desigualdade social e a desigualdade política, porque alguns
têm muito poder para decidir e outros não possuem nenhum, sendo até criminalizados quando
querem exercer democracia. Da desigualdade política vem a desigualdade material, ampliando
o obstáculo para a plena cidadania, para a existência da democracia e da justiça social.
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CONSIDERACÕES FINAIS
Como visto na pesquisa desenvolvida, a Educação Básica pública é um interesse social
a ser garantido e defendido, por isso cabe destaque para o princípio posto no inciso VII, do art.
206 da CF de 1988, que trata sobre a garantia do padrão de qualidade. Atualmente, na SEE/SP
os resultados das avaliações externas são a personificação desse conceito. Com esse olhar
limitado, descartam o objetivo de preparar pessoas para a atuação nos espaços coletivos e para
a participação do desenvolvimento social na contemporaneidade. Se pensassem a qualidade sob
esses aspectos, atuariam no sentido de formar cidadãos participativos e visualizariam a escola
como um ambiente rico em possibilidades de aprendizagem, bem como visualizariam a
realidade do entorno e global como extensão do trabalho escolar, priorizando, assim, a formação
integral do educando.
Foi destacado que na Carta Magna de 1988, há princípios que traduzem a ideia de
formação integral do educando, especificamente os incisos II e III do artigo 206, tratam sobre
a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber
plural, embasado em concepções pedagógicas (...) que possibilitam um movimento educativo
de interação e de intervenção social.
Ademais, foi evidenciado que cabe ao governo estatal atender, prioritariamente, as
demandas do Ensino Médio. As metas 3 e 6 do PNE 2014 a 2024, destacam o que os estados
da federação precisam fazer para que cumpram seu papel em prol da educação básica pública.
Dois desses objetivos são: Garantir a universalização, até 2016, do atendimento escolar para a
população de 15 a 17 anos, e garantir a permanência. Isso implicaria em ampla intervenção com
programas que objetivassem a redução da evasão escolar, incluindo, nesse sentido, a
manutenção do ensino noturno para jovens que trabalham161. Segundo IBGE, no Brasil, estão
fora da escola quase três milhões de crianças e adolescentes. Além disso, nos últimos 10 anos,
dos que acessaram, pelo menos 40% não finalizaram a Educação Básica e o maior índice de
evasão está justamente no Ensino Médio. Em certas regiões do estado de São Paulo, esse índice
de evasão chega a 60% para esse segmento. São números muito alarmantes, por isso,
reafirmamos que o destaque dado as avaliações externas é simplista e reduz o papel da
educação.
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(destaco que na semana da defesa dessa tese, em Goiás, sete escolas do ensino médio foram fechadas e que há
redução de atendimento do ensino médio noturno, a exemplo do que vem ocorrendo em São Paulo).
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Demonstrou-se que essas questões se relacionam com o objeto de estudo, pois em 2015,
estudantes secundaristas do Estado de São Paulo, os frequentes, se indignaram com a proposta
da SEE/SP de reorganizar as escolas estaduais. O procedimento envolvia o fechamento de 94
escolas e a redução do atendimento no período noturno. A demanda para esse período de
estudos seria concentrada em poucas escolas, nem sempre tão próximas às residências dos
jovens estudantes, que em grande parte residem em regiões socialmente vulneráveis, com altos
índices de violência. Em face da dificuldade apontada, essa ação, segundo relatado nas
entrevistas, uma parcela significativa de alunos abandonaria as aulas nesse período.
Ademais, as escolas teriam ciclo único e essa medida provocaria separação entre irmãos
e o deslocamento dos estudantes do período diurno para unidades mais distantes de suas
residências. Sendo assim, compreende-se que a administração pública andava na contramão do
descrito no PNE, porque, com essa proposta, estava dificultando a permanência dos estudantes
nas escolas.
Paradoxalmente, para justificar a reorganização e o fechamento de escolas, a SEE/SP
atribuía o esvaziamento escolar à redução demográfica. Tratava-se de uma argumentação
questionável. À época, parecia evidente o olhar pouco acurado das lideranças governamentais,
não somente para a real demanda educacional, mas também para os fenômenos sociais
desenhados para o estado de São Paulo. Entre outros fenômenos migratórios e imigratórios, em
São Paulo, há territórios fortemente marcados por alto índice de natalidade. Desta forma, há
necessidade de vagas disponíveis nas escolas de educação básica para todos, nos termos da
legislação vigente, bem como de um trabalho pedagógico diversificado para atender essa
pluralidade cultural.
Ressalta-se que um dos princípios educacionais posto na CF de 1988, reafirmado na
LDB 9394/96 é a melhoria da qualidade do ensino que se vincula diretamente à ideia de
aprendizagem. A falta de qualidade na rede paulista é tida como um problema a ser solucionado.
Uma das formas de pensar uma escola sob a perspectiva da qualidade é pensá-la com espaços
pedagógicos bem equipados para essa finalidade. Sendo assim, se existem salas ociosas
estruturá-las seria a melhor proposta para uma educação qualitativa.
Dessa forma, ao investigarmos acerca dos motivos da reorganização e das ocupações
das escolas públicas de educação básica de São Paulo em 2015, chegamos a pontos frágeis da
educação paulista, os quais têm profunda relação com o modelo neoliberal de gerir a máquina
pública. Sistematizando a reflexão inicial, foi identificado que: algumas escolas seriam
fechadas porque estão com salas ociosas; havia escolas com alto índice de evasão escolar,
portanto, não está havendo garantia da permanência; escolas com parcos recursos e poucos
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espaços pedagógicos, que ao serem estruturados contribuiriam para minorar a condição
degradante da educação escolar de qualidade; e poucas escolas atendendo a demanda do
período noturno, empurrando ainda mais os estudantes para fora da escola. Com a redução desse
atendimento, haveria menos gastos com água, luz, telefone, funcionários, merenda e
professores.
Durante a pesquisa também se identificou: escolas deterioradas, com falta de
manutenção periódica e uma delas seria disponibilizada para a prefeitura de Santo André;
haveria continuidade da municipalização; escolas com falta de professores e com número
reduzido de funcionários; escolas com alto índice de violência contra professores, gestores e
estudantes; escolas centrais que seriam fechadas para atendimento da demanda do mercado
imobiliário, bem como para favorecer a construção de linha do metrô. Este, enfim, era o pano
de fundo da reorganização, a qual representava a ponta do Iceberg. Ou seja, os estudantes das
ocupações refutaram uma política governamental que na verdade selava um histórico da
educação paulista que objetivava redução de gastos com a educação básica.
Na interface do objeto de estudo estavam as ocupações. Este foi um movimento
estudantil, caracterizado pela rápida organização e pela forte resistência dos estudantes de São
Paulo à intempestiva proposta da SEE/SP de reorganizar as escolas públicas estaduais da
educação básica em 2015. Eles refutavam a ação governamental e ao ocuparem as escolas
conseguiram retirar o pano que encobria os diversos problemas educacionais elencados
anteriormente. Nos dias de ocupações visualizaram o que estava inibindo o avanço educacional
em São Paulo e no Brasil. A forma que interagiam, lhes permitiu observar a realidade com mais
nitidez, fato que os transportou da ação sociopolítica para a formação política. De 2015 a 2019
foram organizados pelos secundaristas muitos movimentos em prol da educação pública básica
e superior de qualidade.
Eles defendem a educação como direito social. Questionam conceitos pouco
explicáveis quanto à educação como um todo, por exemplo, a manutenção do FUNDEB e o
contingenciamento de verbas para as universidades públicas brasileiras. No discurso
reconhecem que a Constituição Federal está sendo lesada no que concerne aos direitos à
educação. De fato, a Carta Magna não é neutra, ela deixa bem delimitado o tema educação e
segundo observado a ação política dos jovens está bem amparada por esse texto legal.
Para se chegar a essas conclusões houve coleta documentos e suporte de informações
em textos jornalísticos. Ao longo da pesquisa foi apresentada a importância de a educação
escolar cumprir seu papel de formar politicamente e foi ressaltado qual o modelo formativo
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existiu nas escolas durante as ocupações e que ele embasa o ideário de democracia participativa
e formação cidadã. Além disso, observou-se que naquele momento houve um movimento
genuíno de exercício da cidadania. Foi publicado, enfim, nessa pesquisa um retrato sem
retoques do que foi coletado.
É importante relatar que naquele instante histórico foi mobilizado não somente os
estudantes, mas também professores, pais, representantes de partidos políticos e de
comunidades, acadêmicos, representantes dos órgãos públicos estatais tanto da educação,
quanto do judiciário, ativistas e artistas. Os registros sobre como se deu esse envolvimento pode
ser visualizado nos anexos que compõem o volume 2 da pesquisa.
Entende-se que a experiência da organização juvenil ressignificou a ideia de
participação sociopolítica entre os jovens brasileiros. Mas o ato de ensinar e aprender exercitado
nas ocupações em 2015, poderia permanecer? O movimento teve força social e ganhou
identidade no cenário brasileiro. Foi uma sementeira adubada pelos conceitos de ética, de
política e de direitos que tem frutificado. Essa base conceitual tem garantido, ao menos, a
continuidade da reflexão e da ação em prol de um modelo educacional mais includente que
venha, enfim, reduzir as desigualdades sociais no Brasil.
A participação jovem, no entanto, tem sido significativa para deflagrar o desmonte
educacional que se pauta em políticas neoliberais. Os jovens têm sido protagonistas históricos
e têm trazido com eles todos aqueles que acreditam na educação como um instrumento de
transformação de realidades estagnadas. No que se refere aos secundaristas do Estado de São
Paulo não há muita evidência de resistência ao que o governo atual vem implementado a partir
de 2019. Sabe-se que entre 2015 e 2019 muitas salas de aula foram fechadas no estado de São
Paulo e que muitos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola e não houve impedimentos a
essa política.
Sobre o quanto os secundaristas dessa região do Brasil estão acompanhando o novo
plano estratégico da SEE/SP ainda não foi identificado. Identificou-se ações do GEPUD –
REPU, ligados à academia no qual há participação de alguns estudantes dessa faixa etária.
Nesses grupos a proposta é estudar o plano governamental e trazer considerações acerca de seus
itens. As reuniões têm ocorrido periodicamente, uma delas eu participei. Ela aconteceu na E.E.
Fernão Dias Paes, uma das escolas ocupadas em 2015. Percebi que no seminário, que aconteceu
em outubro de 2019, cerca de 250 pessoas participaram do Seminário e pelo menos a metade
era de jovens secundaristas.
Nesta pesquisa, portanto, estão reunidos documentos, reportagens e registros que
demonstram qual foi e qual tem sido a luta dos estudantes para que tenham direito à educação
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básica pública que os auxiliasse a enfrentar os desafios que se apresentam no século XXI.
Registrou-se, neste estudo, a indiferença do poder público com as necessidades reais da
população. O resultado dessa insensibilidade materializou-se, em 2015, na reorganização e nas
ocupações das escolas estaduais em 2015.
A forma de luta estudantil foi reproduzida em 2016, em todo o país, e em 2019 sob outra
perspectiva continuou. Como relatado nos noticiários atuais, os estudantes estão ocupando as
ruas. Essa resistência tem sido exercitada em cada momento que os governantes da nação
brasileira relatam que haverá restrição das verbas educacionais no país, denotando a existência
de uma conscientização política embasando os movimentos.
Ressaltou-se, também, que durante as ocupações houve um movimento comunicativo
intenso e relevante que favoreceu a organização dos estudantes. A democracia participativa é
sua base. Fizeram das redes sociais uma “ágora virtual” (LÉVY, 2000), queriam o bem comum
(ROUSSEAU, 2006). Nesse sentido, observa-se que, além de se apropriarem do conceito de
participação, despertaram para a ideia de pertencimento social e de propriedade pública.
Compreenderam o papel da escola em suas vidas e na sociedade, e que para garantir direitos é
necessário a atuação sociopolítica, a qual estão tentando manter viva, tanto virtualmente como
face a face nos movimentos de 2019.
A formação política ocorre nos movimentos sociais, como diz Maria da Glória Gohn
(2013), mas a formação política ocorre na escola? Durante as ocupações ela ocorreu na escola,
pois professores, estudantes, membros de partidos e sindicatos, bem como agentes culturais se
uniram à causa e fizeram da escola um espaço de formação política, entendendo política como
um braço da cidadania. Entende-se que esse modelo de formação poderia ser parte do currículo
escolar, inserindo assim a escola na sociedade e a sociedade na escola.
No que se refere às políticas educacionais aplicadas pela SEE-SP, cabe evidenciar que,
antes mesmo da proposta de reorganização, já se observava a omissão do Estado em investir na
educação e no impedimento da evasão escolar, que culminou numa crescente exclusão social.
Destaca-se, nesse sentido, a internalização da lógica da política econômica neoliberal, que vem
desconstruindo o conceito de educação escolarizada. Isso é inquietante aos que pensam
educação. Reafirma-se, então, que a educação no Estado de São Paulo tem sido submetida à
lógica de mercado, implicando em políticas públicas de (des)responsabilização, que
desequilibram o social na medida em que reduz a possibilidade de acesso e permanência,
gerando mecanismos de contenção de gastos que favorecem a saída dos alunos das escolas
públicas estaduais.
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Ocorre que esse fato não é isolado, associa-se a isso uma opção da política federal pela
ampliação da desigualdade social, gerando mais pobreza e restringindo o investimento em
programas sociais e também na educação, fatores que empurram os alunos para fora das escolas
públicas dos municípios e também da educação superior pública e privada.
Existe farta legislação que objetiva garantir a educação escolarizada, como a
Constituição Federal de 1988, que é um repositório de direitos alegadamente universais, mas,
na prática, os governantes só levam em consideração aqueles que, de alguma forma, lhes
favorecem, descartando a grande massa trabalhadora. Estes passam a ser, então, mais um meio
de os já privilegiados e poderosos garantirem o próprio status quo. Ao ao invés de eliminar os
privilégios, eles acabam consolidando-os, transformando a sociedade brasileira em um cenário
de desmandos políticos e de injustiças.
Segundo a Constituição Federal de 1988, a sociedade mais igualitária é o acordo firmado
no e pelo país; no entanto, as formas de gerir a coisa pública, com base no neoliberalismo, e os
privilégios de uma parcela da sociedade sobre a outra não estão sendo eliminados. Observa-se
que, ao contrário, esses são reafirmados e também ampliados, aumentando assim a desigualdade
social e a pobreza extrema e a exclusão social. Entende-se que nessa condução estão
deliberadamente desrespeitando os princípios constitucionais no que concerne ao direito à
educação e ao direito a uma formação de qualidade integral, que tenha como alvo a participação,
a cidadania e o trabalho.
O que se tem, então, é um pacto entre o Estado e o mercado financeiro, cujo objetivo é
o controle da população e o atendimento dos interesses daqueles que detêm o capital e procuram
nesse processo desqualificar e reprimir qualquer resistência de base social, desconsiderando
que estamos numa democracia. Independentemente desse estado de coisas, os estudantes
secundaristas continuam os movimentos de resistência após 2015, mas com foco na educação
dos Institutos Federais e das Universidades Federais e Estaduais. A repressão não os inibiu à
época, muito menos os tem inibido na atualidade.
Essa, porém, não é a mesma realidade para a Educação Básica de São Paulo, a
resistência que se efetivou, não existe mais e a ação dos jovens não tem impedido o
sucateamento das escolas estaduais paulistas, que continuam com pouca verba, sem
manutenção, com falta de professores, fechando salas de aula e reduzindo o atendimento do
ensino médio diurno, principalmente noturno e da EJA. Eles estão, na verdade, desistindo de
estudar.
Diante disso, constatou-se que a educação básica pública do Estado de São Paulo tem
sofrido total descaso e, por isso, tem pouca ou nenhuma qualidade. Pedro Ganzeli (2012, p. 47-
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48) chama de “[...] estratificação da sociedade por meio de uma educação estratificada [...]” e
a reorganização escolar se configura em apenas uma das etapas desse processo, validando a
existência da escola básica pública apenas como espaço de contenção social, sem a finalidade
de formar cidadãos.
Durante as ocupações, outros campos sociais se uniram à causa dos manifestantes, o que
favoreceu o ganho do pleito, mas, finalizada a ação, esses representantes ficaram como estavam
antes do movimento, inertes à realidade deflagrada, exceto a academia e os jornais pouco
reconhecidos, de veiculação na internet. Os segmentos que inicialmente se posicionaram a favor
da causa dos estudantes, na atualidade, têm mantido a postura de relegar os problemas da
educação básica pública e de deixar os estudantes à mercê de políticas governamentais
descompromissadas com a efetiva melhoria educacional. Tanto que as notícias dos principais
jornais não destacam que, entre 2015 e 2019, mais de 10 mil salas de aulas foram fechadas no
Estado de São Paulo e que há pouca oferta de matrículas para o período noturno, constituindose, desta forma, uma reorganização velada.
Notou-se, também, que nem todos os alunos desse segmento de estudos têm consciência
da necessidade da formação escolar e de exigir uma educação de qualidade; afinal, parcela
expressiva de jovens tem sucumbido às dificuldades impostas pelo sistema político-econômico
e vivenciado uma existência indefinida na sociedade. Em virtude da própria cultura do país, em
que a educação não ocupa os primeiros lugares na lista de prioridades das famílias, os jovens,
desta forma, estão sem apoio do Estado e da família; sem esperança, desistem de estudar,
ampliando assim o índice de evasão escolar, principalmente no ensino médio.
Os desafios continuam sendo muitos e as perspectivas de mudança poucas. Em 2019, o
governo do estado paulista lançou um “Plano Estratégico, 2019-2022: Educação para o século
XXI”162. Na apresentação, informa que o documento foi fruto de debates. Quem participou
desses debates? Na página 5, menciona-se que foram os gestores da secretaria; os integrantes
do Conselho Estadual de Educação (CEE); os membros do Conselho de Gestão; os especialistas
convidados e os representantes de dirigentes de ensino e de diretores de escola. Ao final das
ocupações, o governo da época propôs audiências públicas para debater acerca da reorganização
das escolas paulistas, tendo havido, inclusive, anúncio a respeito, mas elas não ocorreram.
Quando haverá possibilidade de uma organização educacional sob esta perspectiva ampla de
diálogo?
O referido documento foi dividido em três seções. Na primeira, foram descritos os
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Esses documentos são parte do anexo E, do volume 2, dessa pesquisa.
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desafios da educação paulista que suscitam das fragilidades já destacadas nesta pesquisa, como
o baixo desempenho escolar e o alto índice de abandono, mas se destacou o número de salas
que foram fechadas até 2019, muito menos se descreveu como serão resgatadas essa demanda
perdida e como atuarão para que os estudantes matriculados permaneçam na escola.
Na segunda, reportam-se à missão, visão, valores, objetivos estratégicos, projetos
prioritários e fundamentos. Na terceira, apresentam um modelo de gestão e governança do
Plano Estratégico 2019-2022, mas não evidenciam a contratação de profissionais e a
valorização do trabalho docente, principalmente no que se refere a um plano de carreira mais
objetivo, que realmente vislumbre superação de fases de forma ágil.
A formação contínua é alta e urgentemente necessária, mas ela precisa ser um dos
motivos para que os professores tenham salários dignos. Ademais, em uma das seções, os
organizadores tratam da segurança nas escolas. Nesse tópico, relatam sobre “[...] diminuir casos
de agressão, ameaças, vandalismo, depredação e demais ocorrências que perturbam o
funcionamento adequado das unidades escolares” (SÃO PAULO, 2019, p. 34). Fica a dúvida
sobre como lidarão com essa violência que tem ocorrido no espaço educativo.
Recentemente, houve intervenção policial em algumas escolas da periferia, inclusive
com armas de fogo, ameaçando os estudantes que se manifestavam contra as fragilidades
estruturais da unidade escolar. Diante da crescente violência verificada contra os estudantes que
parecem inconformados com a situação das escolas estaduais de São Paulo e das lacunas desse
novo documento, caberá agora a todos os que se preocupam com a educação básica pública
acompanhar a execução das ações evidenciadas no Plano, bem como reivindicar o debate sobre
temas de extrema prioridade que foram suprimidos no registro oficial, com vistas ao
estabelecimento do diálogo profícuo a favor de uma educação de qualidade para todos, evitando
assim ações agressivas, totalmente desvinculadas do contexto escolar. Esse diálogo nas escolas
auxiliaria na formação cidadã dos educandos. Há um grupo organizado REPU (Rede Escola
Pública e Universidade)163. Em 21 de setembro de 2019, houve um seminário, Escola autônoma
e democrática: Isso Inova, organizado pelo GEPUD164 (Grupo Educação Pública e
163
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“A Rede Escola Pública e Universidade foi constituída por um grupo de professores e pesquisadores de
diferentes universidades públicas do estado de São Paulo (Unicamp, UFSCar, UFABC, USP, Unifesp e IFSP)
em fevereiro de 2016, sendo motivada pelos acontecimentos envolvendo a proposta de reorganização da rede
escolar estadual em 2015 e os movimentos de resistência à sua implementação. A Rede tem como objetivo
realizar estudos, pesquisas e intervenções visando contribuir com a ampliação do direito à educação de
qualidade na rede estadual de ensino, e provocar o diálogo entre o governo do estado de São Paulo, sua
Secretaria de Educação (SEE-SP), a comunidade escolar e as Universidades Públicas Paulistas no que tange à
elaboração e implantação das políticas educacionais, uma vez que estas instituições são centros vigorosos de
produção de conhecimento em Educação.” Disponível em: https://redepesquisa.milharal.org/sobre-a-rede/.
Acesso em: 4 out. 2019.
Essa, então, foi uma ação observada pela pesquisadora, que esteve presente na data do seminário, que atingiu
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Democracia) na E.E. Fernão Dias Paes. Lá, havia em torno de 200 pessoas refletindo sobre o
Inova Educação. A reflexão se deu a partir de quatro questões referentes, principalmente, à
ideia de projeto de vida, disciplinas eletivas, uso das tecnologias da informação e comunicação,
democracia e currículo. Foi uma breve discussão; registraram as respostas dos presentes. Ao
final, dois representantes de cada equipe reflexiva falavam as impressões sobre os temas em
foco. Os organizadores citaram que sistematizariam as respostas e elaborariam um novo
documento contestando o INOVA, caso fosse identificada essa necessidade a partir do que foi
colhido de informação no seminário.

um pouco mais de 200 pessoas entre estudantes, profissionais da rede pública estadual paulista e pesquisadores
das universidades envolvidas.
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