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RESUMO 
A presente comunicação tem por objetivo analisar a situação atual do ensino médio brasileiro, com foco 
no  estado  de  São  Paulo,  onde  ocorreu  em  2015  o  movimento  das  ocupações  das  escolas  públicas 
estaduais  contra  as medidas  de  cunho  neoliberal  tomadas  pela  gestão  do  então  governador  Geraldo 
Alckmin. Tal análise é baseada em dois documentários do cineasta argentino,  radicado no Brasil, Carlos 
Pronzato.  O  primeiro  documentário,  “A  Revolta  dos  Pinguins”,  narra  o  movimento  dos  estudantes 
secundaristas chilenos, ocorrido no Chile em 2006 e o segundo, com o título “ACABOU A PAZ, Isto aqui vai 
virar o Chile! Escolas Ocupadas em SP”, narra as ocupações das escolas da rede pública estadual de São 
Paulo, no ano de 2015. As ocupações de São Paulo foram diretamente  inspiradas no movimento chileno 
em que os secundaristas também ocuparam escolas por todo país, buscando conter a política neoliberal 
no  sistema  escolar  chileno,  além de buscar mudanças nas  estruturas das  escolas  e na  forma  como os 
alunos se relacionavam com o espaço escolar, aprendendo através de experiências práticas. Mediante a 
análise  buscamos  analisar  o  ensino médio  no  Brasil  nos  primeiros  anos  do  século  XXI,  dentro  de  um 
contexto  de  expansão  da  ofensiva  neoliberal,  com  o  sucateamento  das  instituições  de  ensino, 
precarização do  trabalho  docente  e  redução dos direitos do  cidadão. Buscamos  ainda discutir  como  o 
ensino  médio,  tendo  como  sua  principal  finalidade  verificar  desempenho  dos  estudantes  no  Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM, como porta de entrada para o ensino superior, não leva em conta as 
especificidades dos alunos matriculados nessa  fase do ensino básico e dá uma dimensão  rasa e pouco 
prática a esse período. Trataremos ainda das propostas em curso de reestruturação do ensino médio, cujo 
objetivo principal é aprofundar a dualidade estrutural histórica nesse nível de escolarização formal, com 
recrudescimento  da  perspectiva  empreguista  do  ensino  médio,  com  priorização  das  demandas  do 
mercado, em detrimento de uma formação mais ampla e emancipatória.  
 
Palavras‐chave: Ensino médio; Educação; Ocupações. 
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RESUMO:  

 A presente comunicação tem por objetivo analisar a situação atual do ensino 

médio brasileiro, com foco no estado de São Paulo, onde ocorreu em 2015 o 

movimento das ocupações das escolas públicas estaduais contra as medidas de cunho 

neoliberal tomadas pela gestão do então governador Geraldo Alckmin. Tal análise é 

baseada em dois documentários do cineasta argentino, radicado no Brasil, Carlos 

Pronzato. O primeiro documentário, “A Revolta dos Pinguins”, narra o movimento 

dos estudantes secundaristas chilenos, ocorrido no Chile em 2006 e o segundo, com o 

título “ACABOU A PAZ, Isto aqui vai virar o Chile! Escolas Ocupadas em SP”, 

narra as ocupações das escolas da rede pública estadual de São Paulo, no ano de 

2015. As ocupações de São Paulo foram diretamente inspiradas no movimento 

chileno em que os secundaristas também ocuparam escolas por todo país, buscando 

conter a política neoliberal no sistema escolar chileno, além de buscar mudanças nas 

estruturas das escolas e na forma como os alunos se relacionavam com o espaço 

escolar, aprendendo através de experiências práticas.  

Mediante a análise buscamos analisar o ensino médio no Brasil nos primeiros 

anos do século XXI, dentro de um contexto de expansão da ofensiva neoliberal, com 

o sucateamento das instituições de ensino, precarização do trabalho docente e 

redução dos direitos do cidadão. Buscamos ainda discutir como o ensino médio, 

tendo como sua principal finalidade verificar desempenho dos estudantes no Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, como porta de entrada para o ensino superior, 

não leva em conta as especificidades dos alunos matriculados nessa fase do ensino 

básico e dá uma dimensão rasa e pouco prática a esse período. 

                                                            
1 Licenciada em História pela Universidade Federal de Viçosa (2015). E-mail: 
ceciliacarmanini@gmail.com  
2  Professora Adjunta do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: 
joanadarcgermano@gmail.com.   
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Trataremos ainda das propostas em curso de reestruturação do ensino médio, 

cujo objetivo principal é aprofundar a dualidade estrutural histórica nesse nível de 

escolarização formal, com recrudescimento da perspectiva empreguista do ensino 

médio, com priorização das demandas do mercado, em detrimento de uma formação 

mais ampla e emancipatória.  

Palavras-chave: Ensino médio; Educação; Ocupações. 

 

Introdução: o porquê desse tema 

 A inquietação que gerou esse artigo surgiu a partir de um evento na 

Universidade Federal de Viçosa em que foi apresentado o documentário “A Revolta dos 

Pinguins”, de Carlos Pronzato. A força da revolta na transformação do cenário 

educacional do Chile e a articulação democrática dos estudantes nos levaram a pensar e 

a comparar a luta dos Pinguins com a luta dos secundaristas do estado de São Paulo que, 

contra o projeto de reorganização do governo estadual, ocuparam mais de 200 escolas 

reivindicando uma educação de maior qualidade e com mais diálogo.  

 Pesquisando sobre os dois movimentos, encontramos o documentário 

“ACABOU A PAZ – Isto aqui vai virar o Chile! Escolas Ocupadas em SP” também de 

Carlos Pronzato, cineasta argentino radicado no Brasil desde 1989. Se antes, já eram 

possíveis comparações, ao assistir o documentário ficou evidente que os estudantes 

secundaristas paulistas se inspiraram nos secundaristas chilenos, inclusive através do 

documentário da Revolta do Pinguins, assistido durante as ocupações brasileiras, como 

conta uma secundarista no documentário das ocupações paulistas. 

 Nos dois casos, percebe-se políticas neoliberais aplicadas à educação. Muitas 

escolas sendo fechadas e as que permanecem abertas sendo cada vez mais sucateadas, 

com péssimas instalações, professores mal remunerados e um Estado cada vez mais 

fechado ao diálogo com os alunos e com a comunidade escolar, adotando métodos de 

repressão em substituição ao diálogo com as populações afetadas pelas medidas 

impostas pelo ajuste neoliberal. 

As demandas descritas nos dois documentários são identificadas também em 

outras escolas brasileiras. A busca por uma escola em que o aluno tenha mais 

autonomia, sendo mais ativo, construindo seus próprios conhecimentos através do 

diálogo e de suas próprias experiências é uma luta contínua. As condições físicas das 
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escolas vão se degradando ao longo do tempo, sem manutenção ou adequação às novas 

demandas pedagógicas; a formação docente e as condições de trabalho docente 

impactando negativamente no desempenho escolar, entre tantas outras, são questões 

que, aqui como lá, evidenciam uma política de sucateamento das escolas e do ensino. 

O sistema de provas padronizadas se tornou o parâmetro mais importante de 

avaliação do desempenho, atendendo às sugestões vindas dos organismos internacionais 

de financiamento da economia (KRUPPA, 2001). Hoje o que temos na educação é um 

sistema que preza pelo bom desempenho nas provas feitas pelo estado para medir os 

índices de aprendizado e quando falamos sobre o Ensino Médio, não podemos deixar de 

citar o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, através do qual se mede o 

desempenho das escolas, dos professores, dos alunos de forma individual, deles 

enquanto turma e da educação brasileira de um modo geral. Dessa forma, temos um 

ciclo da educação básica quase que exclusivamente orientado para que o aluno tenha um 

bom desempenho no ENEM, pois por meio dele é possível ingressar no ensino técnico, 

no ensino superior público ou privado, além de conseguir financiamento estudantil ou 

bolsas através de programas federais como FIES e PROUNI, bolsas de intercâmbio no 

ensino superior e ainda o certificado de conclusão do ensino médio por aqueles que não 

cursaram a educação básica de forma regular. 

 Assim, vemos os currículos oficiais serem modificados para atender o que é 

demandado nas provas do ENEM, pois o objetivo principal é o bom desempenho no 

exame. Na avaliação de Nosella (2015), o ensino médio tornou-se um segmento de 

indefinição, ao que ele chama de “multiforme”: noturno, diurno, profissionalizante ou 

propedêutico, não há uma identidade que o defina. Como etapa conclusiva da educação 

básica, o ensino médio hoje mantem-se como o umbral dos ensinos superiores, sem, 

contudo, dar condições ao estudante concluinte de organizar a vida profissional de 

forma objetiva. 

 Neste artigo discutiremos a atual organização do ensino médio no Brasil, a partir 

da legislação que regulamenta esse segmento da Educação Básica e dos principais 

problemas debatidos por autores que discutem as fragilidades dessa etapa da formação 

dos jovens. Em seguida analisaremos como as ocupações das escolas de São Paulo, 

ocorridas em 2015 evidenciam esses problemas, e quais aproximações são possíveis em 

relação ao movimento dos secundaristas chilenos ocorrida em 2006.  
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 Entendemos que uma educação emancipatória, de caráter unitário, deve 

contemplar a formação omnilateral defendida por Gramsci, abordando os aspectos 

intelectuais, culturais e do mundo do trabalho, conforme Marx argumentava sobre a 

formação dos trabalhadores. 

O Ensino Médio no Brasil 

 As últimas décadas do século XX foram marcadas pela reestruturação na forma 

de produção de bens e serviços levando o sistema capitalista à adequação da produção 

frente  às inovações trazidas pela microeletrônica. Nesse cenário a escola e seus 

processos formais de formação de trabalhadores buscam padronizar a formação da mão 

de obra a ser disponibilizada no mercado de trabalho de acordo com as demandas do 

setor produtivo, garantindo a renovação do plantel e a acumulação do capital. 

 Nesse cenário de adequação as agências internacionais tiveram (e têm) um papel 

fundamental como difusoras de modelos educacionais e financiadoras de tais modelos 

(KRUPPA, 2001). A recomendação é a formação aligeirada, priorizando conhecimentos 

rasos, formando para o trabalho, ainda que essa formação não garanta imediata inserção 

no mercado formal. 

 Nos últimos anos, houve uma ampliação da educação básica, com vistas à 

universalização prevista na EC 59/2009 (da educação básica ao ensino médio), 

expansão da oferta de vagas do ensino profissionalizantes, com a ampliação da rede 

federal de ensino profissionalizante (os Institutos Federais) e programas como o 

PRONATEC, além do aumento de vagas no ensino superior, especialmente com o 

Programa REUNI. 

 A educação básica no Brasil é historicamente deficitária, especialmente nos seus 

três últimos anos, o Ensino Médio. A palavra “médio” nesse contexto nos chama a 

atenção, dando a essa etapa da educação um caráter raso, como apenas uma ponte entre 

o ensino fundamental e o ensino superior ou o mercado de trabalho. Dessa forma, 

ignora-se a subjetividade dos adolescentes e o momento crucial que passam durante os 

anos do ensino Médio. Paolo Nosella em seu texto “Ensino Médio: em busca do 

princípio pedagógico”, traz para a discussão as ideias e conceitos do pensador italiano 

Antônio Gramsci para analisarmos a especificidade dessa etapa da educação. No seu 

entendimento, referenciado em Gramsci, o ensino médio precisa se diferenciar da fase 

anterior da educação, não podendo ser apenas a sua continuidade. Não faz sentido que 
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alunos em uma fase de desenvolvimento diferente continuem a ter uma educação 

orientada pelo mesmo princípio da fase anterior. Se nos primeiros anos da adolescência 

a relação de dependência verificada na infância ainda prevalece (da família, da escola, 

da sociedade), essa dependência tende a diminuir com o passar do tempo, demandando 

o exercício da autonomia, fundamental para a vida adulta.  Para Nosella 

O princípio pedagógico específico do ensino médio, fase final da 
educação básica, decorre do momento vivido pelo jovem em busca de 
sua autonomia e identidade moral, intelectual e social. É marcado, 
portanto, pela transição da fase da aprendizagem prioritariamente 
heterônoma para a fase da aprendizagem autônoma. (NOSELLA, 
2011. p. 1053)3 

 A fase da vida passada no ensino médio precisa ser pensada como aquela em que 

se busca autonomia, independência daquilo que está posto, pensar diferente, se entender 

no mundo. A busca por autonomia se concretiza não apenas, mas também na escola. 

Entretanto, devemos avaliar em que medida a disciplina das salas de aula, com suas 

carteiras enfileiradas em que alunos passam quatro horas sentados passivamente 

enquanto “recebem” o conhecimento, tendo horários rígidos e pouco ou nenhum 

diálogo com os professores e a comunidade escolar contribui com esse processo. 

Como formar um cidadão autônomo, capaz de entender o mundo a sua volta e 

criticá-lo com uma educação sucateada como a nossa? Como esse aluno que não 

consegue dialogar com a escola e não se sente parte ativa do universo escolar, pode se 

desenvolver plenamente, entendendo seus direitos e deveres e se definindo, nas palavras 

de Nosella, “moral, intelectual e socialmente”4? 

A situação é ainda mais complexa. Analisando historicamente percebemos que o 

ensino médio no Brasil está sempre à margem de investimentos e políticas públicas que 

de fato busquem uma transformação dessa etapa da educação (KRAWCZYK, 2003). 

Para Nosella, “a partir dos anos 30 do século passado, com o advento da 

industrialização, foi organizado no país um sistema de ensino profissional, 

estabelecendo legalmente a dualidade pedagógica, correspondente à dualidade social”5. 

As dualidades a que o autor se refere são as desigualdades social/econômica que 

                                                            
3 NOSELLA, Paolo. Ensino médio: Em busca do princípio pedagógico. Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 
117, out-dez. 2011, p. 1053. 

4 IBID, p.1060 
5 IBID, p. 1054 
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refletem diretamente na desigualdade educacional. Com o Decreto-Lei nº 4244, de 9 de 

abril de 1942, conhecida como Lei Orgânica do Ensino Secundário, promulgada durante 

o período correspondente ao Estado Novo de Vargas, formou-se dois ciclos de ensino 

secundário: um regular destinado às elites e o ensino profissionalizante para as classes 

populares. A partir dessa época, educadores, como Anísio Teixeira, propuseram uma 

escola única, buscando através da educação diminuir as desigualdades sociais.  

Com a Lei nº 1821, promulgada em 12 de março de 1953, todos os que haviam 

concluído tanto o ensino secundário regular quanto os que haviam concluído o ensino 

profissionalizante poderiam se matricular na primeira série de qualquer curso do ensino 

superior. 

Em 1971, já no período da ditadura militar temos a Lei nº 5692/71 que 

estabelecia três anos de ensino médio para jovens de 15 a 17 anos sendo obrigatória a 

profissionalização. Mais uma vez percebemos a parcialidade da lei a benefício dos 

favorecidos da sorte. A profissionalização compulsória não aconteceu da mesma forma, 

e em algumas escolas nem aconteceu (HOLLERBACH, 2016). A profissionalização 

que afastaria os jovens da disputa pelas poucas vagas do ensino superior seria 

contemporizada pela profissionalização. Entretanto, aqueles que estivessem acima da lei 

não se submetiam a essa premissa legal: alunos de escolas particulares, os egressos dos 

colégios universitários, por exemplo (HOLLERBACH, 2016). 

Em 1982, foi promulgada a Lei n. 7.044, e a partir dela o ensino técnico deixou 

efetivamente de ser obrigatório. O que a prática deturpou, a lei regulamentou. Ainda na 

década de 1980, pressionados pela população, houve uma expansão do ensino médio, 

um aumento do número de vagas, mas como aponta Nosella, “democratizava-se a 

clientela, mas deformava-se o método” 6 . A expansão do ensino médio não foi 

acompanhada do investimento necessário à expansão unitária e universal que atenderia 

as necessidades da classe trabalhadora. Houve a expansão dos cursos noturnos e dos 

supletivos como uma forma de facilitar o alcance do diploma do ensino médio. 

Pensando na educação que temos hoje no contexto em que aconteceram as 

ocupações das escolas paulistas percebemos um descaso grande do governo para com a 

educação básica como um todo, mas principalmente com o ensino médio. Todo o 

                                                            
6 IBID, p. 1056 
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sistema escolar precisa ser repensado para que haja um real progresso. Para isso, 

professores precisam de melhores salários e melhores condições para que possam 

desempenhar um trabalho ainda melhor com os alunos, estes participando mais 

ativamente da construção do conhecimento como aconteceu durante as ocupações em 

que alunos abriam as bibliotecas durante todo o período para quem quisesse ler os livros 

disponíveis, fizeram hortas que produziam alimentos usados na preparação dos 

alimentos na própria escola, organizaram debates democráticos em que todos tinham 

voz e tempo de fala pra que o direito de um não sobrepusesse o do outro, organizaram 

shows, saraus, palestras sobre assuntos diversos com formas dinâmicas de 

aprendizagem e produção de conhecimento. 

 A partir do cotidiano das ocupações, temos um desenvolvimento muito grande 

dos alunos que passam a se interessar por assuntos que antes achavam que não os dizia 

respeito, através do trabalho prático as coisas vão ganhando novos sentidos.  

 Na concepção marxiana de educação, esta deve estar colada ao trabalho, sendo 

trabalho entendido como atividade não mercadológica, ou seja, não se busca o lucro, 

mas sim a prática da atividade, segundo Manacorda  

“(...) o trabalho e os homens são sujeitos intercambiáveis que podem 
ser nomeados com os mesmos termos: dizer homem é dizer trabalho, 
porque o que distingue o homem dos outros viventes, o que torna o 
homem homem, é o trabalho, entendido como sua atividade 
voluntária, universal e consciente na relação com a natureza. Engels 
fará uma paráfrase sintética: “O trabalho criou o homem”. ” 7 
(MANACORDA, 2012, p. 42) 

 Dessa forma, a educação deve ser um norte para que o estudante se oriente e a 

partir disso busque uma profissão que melhor se adeque aos seus talentos e àquilo que 

mais gosta de fazer. 

 Assim, a educação como direito deveria ser provida pelo estado a todos e com 

qualidade. Buscar um princípio orientador comum a esse ciclo da educação buscando a 

formação de jovens que independente de irem para o ensino superior ou para o mercado 

de trabalho, tenham boa formação, capacidade de ler o mundo e criticá-lo, não sendo 

mais uma vítima do sistema capitalista exploratório que tira direitos e impõe cada dia 

mais dificuldades. O caminho para o fim da desigualdade social está intimamente ligado 

                                                            
7 MANACORDA, M. Marx e o trabalho. In. MANACORDA. M. A. Karl Marx e a liberdade: aquele 
velho liberal do comunista Karl Marx. Campinas, SP: Editora Alínea, 2012, p. 42 
 



9 
 

ao fim da desigualdade na educação. É necessário para um mundo mais justo que todos 

tenham a mesma formação para que possam construir conscientemente o futuro. 

A educação na América Latina  

A Rebelião dos Pinguins no Chile em 2006 

 A Rebelião dos Pinguins teve início em abril de 2006 com a reivindicação do 

passe escolar gratuito pelos estudantes secundaristas. A partir dessa primeira 

reivindicação, surgiram outras como a gratuidade do exame de seleção para a 

universidade, melhoria e aumento da merenda escolar e reforma das instalações 

sanitárias em mau estado nas escolas. Assim apresentaram uma petição ao governo, mas 

foram ignorados. Devido a recusa do governo em dialogar, os estudantes se organizaram 

em uma semana de paralisação que começou na região metropolitana da capital do 

Chile, Santiago, mas que se espalhou por todo o país.  

 Os estudantes foram para as ruas em um movimento extremamente organizado 

que não era visto há pelo menos trinta anos no Chile. O governo manteve a recusa em 

dialogar, no entanto, a repressão foi intensa contra os estudantes, em sua maioria, 

menores de idade. Os “carabineros” como são chamados os policiais, agiram 

brutalmente a mando do estado levando mais de mil estudantes detidos e os manteve 

presos por mais tempo do que prevê o estatuto dos Direitos Humanos. A partir dessa 

recusa ao diálogo e principalmente da repressão, os estudantes decidiram ocupar as 

escolas. Ao mesmo tempo que se protegiam da repressão, protestavam. O movimento 

então foi ganhando contornos mais profundos passando a incluir em suas exigências a 

revogação da Lei Orgânica Constitucional de Ensino – LOCE, herança da ditadura 

chilena, sancionada por Augusto Pinochet em seu último dia a frente do governo 

chileno e a mudança ou anulação da Jornada Escolar Completa – JEC, em que a jornada 

escolar diária passa a ser de 8 horas da manhã às 16 horas da tarde. Houve adesão de 

outros setores da sociedade como o sindicato de professores, as famílias dos estudantes 

e até mesmo a imprensa que, a partir de um ataque da polícia a um jornalista, passa a 

mostrar a visão dos estudantes e a apoiar o movimento que cada vez mais ganhava 

adesão da sociedade civil. 

 O que mais chama a atenção é a organização que propiciou a expansão das 

ocupações por todo país chegando a ter 90% das escolas ocupadas com demandas e um 

caráter crescentes, além da forma democrática como tudo era decidido em assembleias. 
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Nas ocupações os estudantes cuidavam das escolas, auto gerenciando-as, formando uma 

nova consciência política através da experiência prática.  

Isso também é o destaque das ocupações das escolas paulistas em 2015. Em um 

momento do documentário “ACABOU A PAZ – Isto aqui vai virar o Chile! Escolas 

Ocupadas em SP”, é possível perceber a crescente politização dos alunos através das 

ocupações que tiveram apoio da população, tendo palestras de pessoas de várias áreas, 

saraus, shows, além de debates sobre as questões relacionadas as ocupações como a 

“reorganização” proposta pelo governo do estado de São Paulo que foi a causa principal 

do início das reivindicações em outubro. A “reorganização” proposta pelo secretário de 

educação estadual Herman Voorwald, na gestão do governador Geraldo Alckmin, tinha 

como plano fechar dezenas de escolas, sendo a justificativa a falta de demanda de 

alunos do ensino médio. O governo tornaria cada escola de ciclo único e fecharia várias 

unidades obrigando os alunos a se transferirem, indo estudar longe de casa, além de 

cortar o laço afetivo criado entre os alunos e o espaço que ocupam. Essa 

“reorganização” veio como um plano tirânico não havendo em nenhum momento um 

esforço por parte do estado de dialogar com a comunidade escolar sobre as medidas 

propostas. O estado visava a partir do fechamento das escolas cortar gastos. Segundo o 

governo as escolas poderiam ser fechadas porque havia pouca demanda de alunos, tal 

justificativa não se sustenta quando em depoimentos no documentário os alunos contam 

sobre salas superlotadas chegando a ter até oitenta alunos por turma.  

Percebe-se sem grande esforço que a intenção da proposta não era a de melhorar 

as condições de aprendizagem dos estudantes nem de trabalho docente, visto que não há 

nenhum movimento nesse sentido, de abrir novas turmas ou melhorar a condição de 

aprendizagem dos estudantes com turmas menores, por exemplo. No documentário, os 

alunos evidenciam a precarização da estrutura das escolas chamando-as de “projetos de 

presídios abandonados”, além da precarização do trabalho dos professores que ganham 

mal e precisam enfrentar salas superlotadas. Nas ocupações, lutava-se por uma 

educação pública de qualidade para todos os cidadãos, contrariando a visão neoliberal 

do estado paulista. Nesse aspecto temos uma nova aproximação com o movimento dos 

Pinguins no Chile, pois foi lá que o projeto neoliberal foi mais radical, tendo início 

ainda na ditadura, se aprofundando no regime democrático a partir dos anos 1990. 

Dessa forma a educação chilena se tornou um paradigma para aqueles que defendiam 

uma aproximação com o neoliberalismo.  
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Segundo Dagmar Zibas 

De fato, na década passada, as três características mais marcantes do 
sistema educacional chileno – a descentralização da gestão, a 
subvenção pública à demanda (ou por aluno presente em sala de aula), 
tanto na rede municipal quanto na rede privada, e o “financiamento 
compartido”, isto é, a permissão de que escolas subvencionadas 
cobrem mensalidades às famílias – foram constantemente destacadas 
por agências internacionais, por empresários e por diversos 
especialistas como exemplos a serem seguidos pela América Latina.”8 
(ZIBAS, 2008, p. 200) 

A precarização do ensino público mantém as desigualdades sociais a medida que 

alunos que podem pagar tem acesso a boa educação e aqueles que dependem da 

educação pública são mal formados se mantendo dessa forma alienados, já que a 

educação é a principal “arma” na formação de uma consciência política crítica para que 

seja construída uma sociedade mais justa e democrática, pois só através da 

conscientização da situação de exploração e abandono é que conseguimos encontrar 

saídas que nos conduzam a uma sociedade melhor. 

As Ocupações das escolas de São Paulo em 2015 

O movimento que culminou nas ocupações paulistas teve início em setembro de 

2015 após a mídia noticiar que o governo do estado de São Paulo colocaria em prática 

um projeto chamado de “reorganização”. A partir das determinações desse projeto, 94 

escolas estaduais seriam fechadas e haveria uma redução de R$ 2 milhões no orçamento 

para educação. Os alunos seriam realocados para outras escolas estaduais que seriam 

transformadas em escolas de ciclo único. A notícia surpreendeu toda a comunidade 

escolar, pois tal projeto não havia sido discutido e nem mesmo avisado nas escolas antes 

da veiculação do mesmo pela mídia.  

No início de outubro começaram as mobilizações contra a “reorganização”. 

Houveram mobilizações por meio de abaixo-assinados, documentos com assinaturas 

dos vereadores e os estudantes foram a Secretaria de Educação, mas não foram 

recebidos. Dessas tentativas fracassadas de diálogo brotaram novas formas de protesto. 

No documentário “ACABOU A PAZ, isto aqui vai virar o Chile! Escolas Ocupadas em 

SP”, uma aluna conta que assistiu ao documentário da Rebelião dos Pinguins e 

encontrou na internet a Cartilha do Mal Educado, produzida por estudantes argentinos e 

                                                            
8 ZIBAS, Dagmar M. L.. “A Revolta dos Pinguins” e o novo pacto educacional chileno. Revista Brasileira 
de Educação. V. 13, n. 38. Maio/ago. 2008. P. 200 
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chilenos e que explica o passo-a-passo de como ocupar uma escola. Não havendo 

sucesso nas tentativas de diálogo com o estado, no dia nove de novembro, a Escola 

Estadual de Diadema é ocupada na Grande São Paulo. No dia dez, a Escola Estadual 

Fernão Dias. A notícia se espalhou e mais escolas foram sendo ocupadas, formando 

redes de comunicação entre elas havendo assembleias semanais com o comando das 

escolas ocupadas. Assembleias também eram feitas diariamente nas escolas sendo de 

organização horizontal, todos tendo o mesmo direito a fala, dividindo-se em grupos, 

alguns cuidavam da limpeza, outros da comunicação com a mídia, outros da comida.  

O movimento cresceu e mais de 200 escolas foram ocupadas. Os estudantes 

tiveram o apoio das famílias, do sindicato de professores e da sociedade civil. A escola 

se integrou a comunidade e os alunos se apropriaram do espaço escolar, abrindo as 

bibliotecas, limpando, cuidando e reformando as escolas. O envolvimento dos alunos 

foi tão grande que alunos evadidos voltaram para escola.  

O cenário antes da proposta de “reorganização” já era caótico com salas de aula 

superlotadas, precarização do trabalho docente, falta de infraestrutura nas escolas (falta 

de merenda, falta de material didático, banheiros quebrados). Com a proposição do 

projeto, a situação seria ainda mais degradante. Os estudantes adotaram como lema 

“Ocupar e resistir” e as cadeiras se tornaram símbolos da luta secundarista no atos feitos 

pelas ruas. Mesmo com atos pacíficos, os secundaristas foram violentamente reprimidos 

pela polícia paulista. 

 Resistiram por 26 dias até que o governo anunciou a suspensão do projeto de 

“reorganização” e o secretário de educação Herman Voorwald renunciou ao cargo. 

Considerações finais ou a esperança que ainda vive 

 Discutimos neste texto como as políticas públicas para o ensino médio no Brasil 

guardam relação de proximidade com as medidas tomadas pelo governo chileno para o 

mesmo segmento. 

 As reformas implementadas durante os governos pós-ditadura militar no Brasil 

trouxeram avanços mas não contemplaram as necessidades desse segmento 

aprofundando as desigualdades regionais e reduzindo as possibilidades dos jovens 

estudantes avançarem nos estudos, frente às necessidades de sobrevivência. 
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 Medidas como as adotadas pelo governo do estado de São Paulo recrudesceram 

os problemas estruturais, levando centenas de jovens a protestar contra a reforma no 

estado, culminando nas ocupações que ocorreram entre setembro e dezembro de 2015. 

 Nesse cenário de ofensiva neoliberal as ocupações trazem um raio de esperança 

de que a juventude aparentemente apartada das discussões e longe dos processos 

transformadores da sociedade acompanha o desenrolar dos fatos e se posiciona 

objetivamente e frontalmente contra o processo de sucateamento da educação.  Numa 

demonstração clara de autonomia decidiram pela ocupação das escolas, levando a 

comunidade e os familiares a compartilhar esse protesto. O exemplo dos jovens 

paulistas se espalha lentamente pelo país. 

 Aconteceram ocupações em 2016 em São Paulo, ocuparam escolas e a 

Assembleia Legislativa do estado lutando para que os casos de desvio de verba para 

merenda escolar fossem investigados, conseguiram que fosse instalada a CPI da 

merenda. No Rio de Janeiro em solidariedade à greve dos professores e por melhorias 

no sistema de ensino, além do aumento de recursos para a educação pública, mais de 70 

escolas foram ocupadas, algumas técnicas e a Secretária de Educação do Estado. No 

Ceará, escolas da educação básica também foram ocupadas em solidariedade à greve 

dos professores, mas também pela busca de reformas estruturais das escolas e mais 

verba para a merenda escolar que atualmente é de R$ 0,30 por aluno diariamente. No 

Rio Grande do Sul, mais de 140 escolas foram ocupadas cobrando medidas do governo 

sobre as péssimas condições de trabalho e de ensino, além de reivindicarem autonomia 

financeira das escolas, aumento de aporte financeiro para a merenda escolar e contra as 

parcerias público-privadas que tem tido uma ampliação no estado. O estado do Mato 

Grosso também registrou ocupações feitas principalmente contra a entrega de escolas 

estaduais a iniciativa privada e pela abertura de uma CPI da educação que investigue 

casos de desvio de verbas para merenda e para as reformas e construções de novas 

escolas. 

 As ocupações chegaram também ao ensino superior. Foram ocupadas a reitoria 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o prédio do curso de Letras da 

Universidade de São Paulo (USP), o campus Catalão da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a Universidade Estadual do Amapá (Ueap), o campo Carreiros da Universidade 

Federal do Rio Grande (Furg) e a reitoria do campus de Monte Carmelo da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
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 Atualmente, o Brasil registra mais de 900 escolas de ensino básico ocupadas, 

além de institutos federais e universidades públicas contra as medidas do atual governo 

de Michel Temer que através de um Projeto de Emenda Constitucional conhecido como 

PEC 241 congela investimentos em áreas como saúde e educação pelos próximos 20 

anos. Além disso, o governo ainda aprovou a medida provisória, MP 746/16, que prevê 

uma flexibilização do currículo do ensino médio, deixando de ser obrigatórias as 

disciplinas de sociologia, filosofia, educação física e artes. Além de dividir o ensino por 

áreas que o aluno pode escolher a partir do segundo ano do ensino médio, focando na 

sua área de interesse. Essa medida provisória veio de cima pra baixo em uma manobra 

que contraria a formação omnilateral que entendemos como a que dá mais condições ao 

aluno de se desenvolver e escolher melhor qual caminho seguir. A ideia de cortar gastos 

é válida, mas não de áreas já precarizadas e de extrema importância para o 

desenvolvimento da sociedade como saúde e educação.  

 Vivemos tempos de incerteza e luta, a juventude que ocupa hoje as escolas e as 

universidades mostra que sim é possível ter esperança e uma educação mais 

democrática, com mais diálogo e qualidade.  
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