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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Neste trabalho está proposta uma reflexão acerca da construção do espaço de ensino, durante
experiência de estágio docente no Colégio Estadual Cassiano do Nascimento, localizado na
cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul). A experiência ocorreu em período posterior à
ocupação da instituição de ensino que, com duração de trinta e dois dias, foi disparadora da
reflexão. A mobilização política da escola ocorreu em sincronia com um movimento nacional
de ocupação secundarista no qual os estudantes ocuparam mais de mil escolas em todo o
Brasil , em resposta às medidas de aprofundamento dos ataques aos direitos dos trabalhadores
e retrocessos sociais e culturais - assumidos pelo governo de Michel Temer (PMDB). A
proposição teórica realizada neste trabalho é orientada a partir da atuação dos estudantes no
espaço de ensino, afirmando a organização política secundarista enquanto formadora deste
espaço. A problemática levantada é: como a atuação política dos estudantes secundaristas
constituiu o espaço de ensino?
A função social assumida pela escola, determinada a partir de concepções de mundo
hegemônicas, vetoriza a compreensão do processo de consciência do indivíduo inserido neste
espaço. Neste sentido, o espaço escolar é compreendido enquanto um espaço de reprodução
da ideologia dominante, ao mesmo tempo em que é um espaço de formação de uma
identidade coletiva. Consequente à esta lógica, é possível espaço formador de uma
mobilização política. Está neste ponto a possibilidade de geração de uma contraposição ao
modelo educacional e econômico em curso, apontando justamente a mobilização política dos
estudantes secundaristas como orientadora para refletir sobre a construção de um projeto de
educação e sociedade, entendendo que ambos estão necessariamente atrelados.



Portanto, este momento político é apontado enquanto objeto desta investigação por
compreender que para além de sua relevância histórica, o processo de ocupação das escolas
públicas deixou questões inacabadas que permaneceram no cotidiano escolar. Os estudantes,
em um processo de reorganização da escola, fazem deste um espaço de pertencimento e
pautam, como em outros momentos da história do movimento estudantil secundarista, a sua
força política na construção de uma sociedade radicalmente diferente.

Palavras-chave: Movimento Estudantil Secundarista; Movimentos Sociais; Educação

Popular.

1. Introdução

1.1 Contextualização:

Este trabalho é decorrente do primeiro contato da autora enquanto educadora em uma

escola estadual. Tendo início durante o estágio observatório realizado no segundo semestre de

2016, no Colégio Estadual Cassiano do Nascimento localizado na cidade de Pelotas-Rio

Grande do Sul. A atuação se deu durante um período de intensa mobilização de diferentes

categorias em resposta ao aprofundamento dos ataques aos direitos dos trabalhadores e

retrocessos sociais e culturais, assumidos pelo governo Michel Temer (PMDB). O governo

citado apresenta medidas de intensa precarização dos serviços públicos, com propostas de

cortes e privatizações em setores como saúde e educação, como a Proposta de Emenda

Constitucional (PEC) 241, que institui o Novo Regime Fiscal, estabelecendo limites para os

gastos públicos em educação e saúde por 20 anos e a Medida Provisória (MP) 746/2016, que

propõe a Reforma do Ensino Médio1, representando assim enormes retrocessos na educação

pública.

Durante o período do estágio observatório e posteriormente durante o estágio docente

observou-se a forte mobilização estudantil secundarista, com diferentes dimensões que

refletem a resistência e organização da juventude frente à conjuntura política do país. A

atuação política desses estudantes significou um aspecto marcante na formação das aulas de

sociologia desenvolvidas durante o período de quatro meses. Desta forma, a problemática

deste trabalho é pensar como a atuação política dos estudantes secundaristas constitui o

espaço de ensino?

1A Reforma do Ensino Médio apresenta alterações na estrutura do ensino, apresentando um currículo composto
pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC e por itinerários formativos específicos definidos em cada
sistema de ensino, organizado a partir de áreas de ensino (sendo estas: linguagens, matemática, ciências da
natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional). Também dá autonomia aos sistemas de ensino
para definir a organização das áreas de conhecimento a serem desenvolvidos em cada escola, assim como as
competências e habilidades.



Sendo proposta a reflexão sob o recorte pedagógico é necessário, em um primeiro

momento, o entendimento acerca das características que a juventude secundarista assume em

um período de acirramento das lutas. Demonstrando um papel fundamental de vanguarda

desses movimentos durante as mobilizações de 2016, tal recorte etário da pesquisa é fruto das

lutas de junho de 2013, tendo esta questão como fundamentadora da identidade política da

atual. Na compreensão deste momento como o primeiro contato do grupo de estudantes que

ocupa as escolas em 2016 com mobilizações massivas, são incorporados aspectos

organizativos decorrentes das Jornadas de Junho de 2013 nas mobilizações posteriores.

O período das Jornadas de Junho de 2013 no Brasil é reflexo de uma articulação e

fortalecimento dos movimentos urbanos. Mobilizações desencadeadas pelo Movimento Passe

Livre2 em São Paulo tomaram uma proporção nacional eclodindo em diversas cidades,

inclusive cidades onde o movimento não estava inserido, ultrapassando as formas de

organização que haviam sido estabelecidas em um primeiro momento. Também não se

restringindo a pauta do transporte público, ainda que esta se mantenha presente nas jornadas

de junho enquanto transversal a diversas outras pautas de apropriação do espaço urbano.

Segundo o Movimento Passe Livre3 (MARICATO, et al, 2013, p.17) se a retomada do espaço

urbano aparece como objetivo dos protestos contra a tarifa, também se realiza como método,

na prática dos manifestantes, que ocupam as ruas determinando diretamente seus fluxos e

usos. A cidade é usada como arma para sua própria retomada.

As Jornadas de Junho de 2013 desencadeadas pela luta organizada do Movimento

Passe Livre em São Paulo tomam rapidamente um caráter de massas que perpassa a juventude

organizada. No entanto, tem forte diálogo com momentos anteriores que resultaram na

organização do movimento. Em 2003 os secundaristas em Salvador mobilizaram uma série de

manifestações durante o período de um mês, momento político que ficou conhecido como a

Revolta do Buzu4, apresentando características organizativas também presentes em

mobilizações posteriores. A Revolta do Buzu, enquanto uma experiência de organização

ganha uma projeção nacional, desencadeando mais tarde a Revolta da Catraca5 em

2 Segundo o jornal online Passa Palavra, “O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo,
apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da
população e fora da iniciativa privada.” Disponível em:
<http://passapalavra.info/2009/06/6927>
3 Artigo produzido por comissão estabelecida em reunião do Movimento Passe Livre e presente no livro,
Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil.
4 Em 2003, Carlos Pronzato produziu o documentário Revolta do Buzu, que ganha projeção nacional enquanto
ferramenta organizativa do MPL em cidades onde já se organizavam comitês pelo passe livre estudantil.
Documentário disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dQASaJ3WgTA>. Acesso em 07 dez. 2017.
5 “Foi no dia 26 de outubro de 2004 que a população de Florianópolis  cercou  a Câmara Municipal e conseguiu
a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular que garantia o passe livre estudantil na cidade.”

http://passapalavra.info/2009/06/6927
www.youtube.com/watch


Florianópolis no ano de 2004 que teve como linha de frente estudantes secundaristas,

ocupando terminais e bloqueando vias de acesso na cidade. Este breve trajeto de

acontecimentos traz experiências de luta que serviram de base para a articulação do

Movimento Passe Livre em 20056. E, assim, apresentando aspectos que se mantêm nas

Jornadas de Junho de 2013.

A luta de reapropriação do espaço urbano produzido pelos trabalhadores supera, na
prática, a bandeira do MPL em seus primeiros anos, que era o passe livre estudantil.
Quando as tarifas aumentam, evidenciam-se contradições que afetam a todos, não
somente os estudantes, e então deixa de fazer sentido ter em vista apenas um recorte
da população. A luta por transporte tem a dimensão da cidade e não desta ou daquela
categoria. (Movimento Passe Livre, 2013, p.15-16)

A potência de mobilização presente nas Jornadas de Junho era até então inesperada

por diferentes grupos políticos, devido ao período de apaziguamento vivenciado no Brasil -

decorrente da política de conciliação de classes incitada pelo governo PT. Ainda assim, o

período resultou em um momento de manifestações diárias e concomitantes em diferentes

cidades do país, com protestos amplos e generalizados que marcaram fortemente as ações

políticas que decorrem desse período. Segundo Antunes e Braga:

Com paciência, espírito crítico e muita persistência, os movimentos populares
haveriam de superar esse difícil ciclo. Afinal, além dos avanços da formalização, do
mercado de trabalho aquecido e dos ganhos reais do salário mínimo, o atual modelo
de desenvolvimento também se apoiou sobre o aumento do número de acidentes de
trabalho, o incremento do ritmo da rotatividade do trabalho, a elevação das taxas de
terceirização e flexibilização da força de trabalho, além do declínio do atendimento
do transporte público da saúde e educação que estão na linha de frente das atuais
manifestações. (ANTUNES e BRAGA, 2014, p.43)

A explosão das manifestações é definida também pelos megaeventos e as

consequências destes na dinâmica urbana- Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, que

ocorreriam em 2014 e 2016- colocando em evidência a redução de investimentos em serviços

públicos e a insatisfação da população que, em resposta, ocupa as ruas de diferentes cidades

do país. Este movimento apresenta um aspecto heterogêneo, tanto no que diz respeito às

pautas ali presentes, quanto ao perfil dos manifestantes. O perfil já não se restringe a

juventude organizada em grupos políticos, ocorrendo uma adesão da população aos atos,

somando cerca de 100 mil pessoas no ato do dia 17 de junho de 2013, em São Paulo. Segundo

Antunes e Braga (2014) o perfil do movimento que toma as ruas em 2013 se transforma ao

decorrer das Jornadas de Junho, sendo composto inicialmente por estudantes organizados a

partir do MPL e militantes vinculados aos partidos de esquerda, se ampliando e ocorrendo

(FERNANDES, Valéria. Sociedade em Rede e os movimentos sociais: o caso do Movimento Passe Livre. R.
Vernáculo. Dossiê Artes Visuais: nas beiradas do circuito oficial. Curitiba, n. 37, 1º sem./2016.)
6Um ano após a Revolta da Catraca o MPL foi fundado no V Fórum Social Mundial.



uma participação relevante da população. Posteriormente desencadeia um movimento de

greve nacional com a adesão de diferentes setores da classe trabalhadora.

As Jornadas de Junho de 2013 apresentam ações táticas e políticas que são expressivas

em mobilizações posteriores. Se expressando enquanto um período marcante para

mobilizações da juventude, que em 2015 na cidade de São Paulo ocupa cerca de 220 escolas

em resposta ao Programa de Reorganização Escolar, por ameaça ao fechamento de diversas

escolas no estado e a unificação de ciclos de ensino7. As ocupações que duram cerca de três

meses servirão de estopim para as posteriores ocupações no ano de 2016, que ocorreram em

19 estados, com a ocupação de mais de mil escolas brasileiras. No dia 28 de outubro de 2016

a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) lança uma lista8 com as escolas

ocupadas, um número que chega a 1197 escolas.

Como dito, a pesquisa aponta experiências da educadora durante a atuação docente no

em colégio estadual, tendo como enfoque investigar a organização estudantil secundarista na

escola e o processo de ocupação que ocorreu em 2016, discorrendo sobre sua interposição na

construção do espaço de ensino e na prática pedagógica desenvolvida durante o estágio

docente. Para tanto, é necessário abranger os fenômenos aqui citados, enquanto essenciais

para compreensão da formação política dos educandos e consequente atuação estudantil

secundarista na escola da qual resultou esta pesquisa.

1.2 Objetivos:

Por ocasião da construção das aulas de sociologia enquanto um espaço em diálogo

com a atuação política dos estudantes, atenta-se para a construção da prática de ensino

desenvolvida a partir da intervenção dos estudantes enquanto atores políticos. Tendo como

objetivo geral desenvolver uma reflexão acerca da relação entre a atuação política dos

estudantes e o espaço de ensino constituído. É feito aqui um resgate às ocupações

secundaristas de 2016 com a intenção de trazer ao debate o potencial que a mobilização

secundarista teve de transformação, tanto do espaço escolar, quanto de mobilização social,

sendo desencadeadora do movimento de greve das demais categorias da educação pública.

A experiência de ensino foipotente dado para análise crítica do atual modelo

7 O governo apresentava como objetivo a organização da escola em ciclos de ensino, impactando no fechamento
e remanejamento de milhares de alunos e professores para outras escolas.
8 Disponível em: < http://ubes.org.br/2016/ubes-divulga-lista-de-escolas-ocupadas-e-pautas-das-mobilizacoes/>
Acesso em 08 dez. 2017.

http://ubes.org.br/2016/ubes-divulga-lista-de-escolas-ocupadas-e-pautas-das-mobilizacoes/


educacional e reflexão do papel da educação de transformação social, porque  não aponta para

uma reflexão isolada, mas  se propõe em diálogo com os demais setores da sociedade. Sendo

um dos objetivos traçados neste trabalho refletir acerca de um projeto de educação que

cumpra com o papel de ser de fato emancipadora e criadora de novas relações sociais.

1.3 Justificativa:

Ao realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema é possível observar poucos

estudos de investigação sobre o movimento estudantil secundarista referente ao ano de 2016,

visto a atualidade do tema investigado. Assim como, quando levantados os estudos já

realizados estes são em sua extensa maioria voltados para a mobilização política, não

ocorrendo um aprofundamento acerca da dimensão pedagógica decorrente da mobilização

secundarista, sendo esta essencial para traçar uma reflexão sobre o projeto de educação em

curso. Atentando nesta reflexão para a força política dos estudantes enquanto sujeitos na

construção de novas relações educacionais e sociais, entendendo que ambas estão interligadas.

1.4 Metodologia:

Este trabalho ocorreu a partir de uma observação participante, utilizando esta

metodologia como forma de compreensão e apreensão da realidade cotidiana do ensino

público. Dividido em dois diferentes momentos, sendo o primeiro de observação das aulas de

sociologia de três diferentes turmas que condiziam com os períodos do ensino médio

(primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio), assim como diferentes espaços do

ambiente escolar, momento em que ocorreu também a produção de um diário de campo como

forma de documentação da observação de diferentes aspectos da realidade escolar.

Posteriormente a inserção ocorreu enquanto educadora na mesma escola, experiência de

estágio docente realizada durante quatro meses em uma turma do terceiro ano do Ensino

Médio, a qual o primeiro contato havia sido estabelecido primeiramente no ano anterior

através da observação das aulas de sociologia.

Foram organizadas a partir do diário de campo as observações de diferentes espaços

que compõem o cotidiano escolar, sendo este um importante recurso metodológico para a

realização deste trabalho, foi revisitado ao longo do seu desenvolvimento.

A revisão dos diários de campo referentes aos dois diferentes momentos de inserção



da na escola, foram analisadas enquanto forma de identificação da experiência vivenciada e

buscando considerar as observações realizadas durante sua presença no ambiente escolar.

Delimitado o tema e objeto de pesquisa, foi desenvolvido um levantamento bibliográfico

como forma de reconhecimento da produção já realizada acerca do tema. Foram identificados

trabalhos produzidos principalmente no final do ano de 2016 com reflexões sobre o

engajamento militante secundarista durante as ocupações, no entanto estes trabalhos

demonstram-se voltados para o âmbito dos movimentos sociais e aspectos organizativos do

processo de ocupação. Ainda que essenciais para compreensão desse momento político e

referenciais para o desenvolvimento da pesquisa, não se observa a concentração de produção

sobre a construção pedagógica após o período de ocupações.

Para a compreensão do espaço de ensino vivenciado, foi necessário investigar a

formação política destes estudantes, buscando referências em momentos anteriores ao período

de desenvolvimento do estágio docente, como as ocupações secundaristas de 2015 em São

Paulo e a Jornada de Junho de 2013, entendendo estes enquanto momentos constitutivos do

movimento estudantil secundarista nos anos de 2016 e 2017, respectivos à inserção da autora

na escola. A partir destes elementos será analisada a construção do espaço de ensino com base

na relação estabelecida entre estudantes e educadora, atentando para a formação e atuação

política dos estudantes, entendendo que este é um importante aspecto na construção do espaço

de ensino analisado.

A investigação sobre o espaço de ensino desenvolvido e vivenciado pela autora

demonstra-se potencial dado para análise da educação pública e reflexão crítica acerca do

atual modelo neoliberal de educação. Compreendendo a necessidade de luta por uma nova

educação e pautando a potencialidade de resistência dos estudantes secundaristas frente a

conjuntura política de cortes na educação e retrocessos políticos e sociais. Evidenciando o

estudante secundarista enquanto ator na resistência ao atual projeto de educação e sociedade,

decorrente da observação de uma juventude organizada e com perspectiva política de ação

transformadora da realidade social.

2. Marco Teórico:

Não seria aqui possível refletir acerca da prática docente e do espaço de ensino sem

debater os significados da educação, ou seja, significados essencialmente culturais e próprios



de determinada geração, mas formados a partir de uma relação histórica. Segundo o autor

Antonio Gramsci (1982) “toda geração educa a nova geração, isto é, forma-a; a educação é

uma luta contra os instintos ligados às funções biológicas elementares, uma luta contra a

natureza, a fim de dominá-la e de criar o homem “atual” à sua época” (1982, p. 133).

Vivencia-se no presente momento histórico uma escola comprometida em cumprir em

diferentes aspectos uma lógica mercadológica do ensino, apontando para uma formação

voltada para o mercado de trabalho e permeada das relações de estratificação social próprias

da sociedade de classes. Gramsci demonstra-se atual, sendo incorporado nesta reflexão, ao

analisar a situação da educação na Itália após a implementação da Reforma Gentile. No ano

de 1923 o autor descreve o papel da escola com uma roupagem democrática enquanto

“criadora de estratificações internas”.
Mas o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo não tende mais
nem sequer a conservar a ilusão, já que ela cada vez mais se organiza de modo a
restringir a base da camada governante tecnicamente preparada, num ambiente
social político que restringe ainda mais a “iniciativa privada” no sentido de fornecer
esta capacidade e preparação técnico-política, de modo que, na realidade, retorna-se
às divisões em ordens “juridicamente” fixadas e cristalizadas ao invés de superar as
divisões em grupos: a multiplicação das escolas profissionais, cada vez mais
especializadas desde o início da carreira escolar, é uma das mais evidentes
manifestações desta tendência. (GRAMSCI, 1982, p. 137)

O que direciona o debate no sentido de superação do atual modelo educacional,

entendendo que para tal superação é necessário uma reformulação da organização escolar.

Gramsci aponta para a necessidade de o Estado assumir o que tange a educação pública,

essencialmente as despesas destas. É dever do Estado coordenar “a inteira função de educação

e formação das novas gerações torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente assim

pode ela envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas” (Gramsci, 1982,

p.121). Entende-se a escola enquanto espaço crucial à formação humana, sendo espaço de

socialização de relações culturais próprias de determinada época e entendendo que  não está

isolada, mas parte de um sistema social mais amplo, permeada por “concepções de mundo”

determinadas. É deste modo, espaço fundamentador ao processo de formação de consciência

do indivíduo.

Segundo Gramsci (1982) esta consciência não é individual, muito menos individualizada,

mas sim uma representação das relações construídas naquela fração da sociedade civil na qual

está inserida. Sendo a consciência individual da maioria das crianças distante daquilo que está

presente nos programas escolares, existindo um abismo entre escola e vida, assim como, entre

instrução e educação.

Com a intenção de realizar uma caracterização acerca do processo de consciência do



individuo, entendendo este enquanto elemento essencial na construção deste trabalho busca-se

enquanto referencial, para esta reflexão, o autor Mauro Iasi que em seu livro Processo de

Consciência (1999) se propôs à reflexão acerca desta questão. Traçando um percurso de

investigação acerca do processo de consciência do indivíduo e pautando de forma preliminar

o papel da escola ao longo desta formação, se estabelece um diálogo com teóricos que em

diferentes conjunturas estiveram propostos  a refletir quanto ao processo de consciência da

classe trabalhadora.

Na escola, as regras são determinadas por outros que não nós, outros que têm o
poder de determinar o que pode e o que não pode ser feito e nosso desejo submete-se
diante da sobrevivência imediata. As normas internas interiorizam-se: a disciplina
converte-nos em cidadãos disciplinados. (IASI, 1999, p. 22)

Com a intenção de compreender como ocorre esse processo de consciência do estudante

secundarista em uma lógica de disciplina do sujeito é necessário definir o conceito de

consciência, assim como compreender as diferentes formas que esta assume em uma

sociedade de classes. Segundo Iasi (1999, p.14) a consciência não é algo dado, mas sim um

movimento, movimento este que não é linear, revisitando suas diferentes fases durante o seu

desenvolvimento. Sendo também ao mesmo tempo particular, enquanto processo subjetivo de

cada indivíduo e universal, quando falamos em consciência de classe.

Desta forma, segundo o autor, a consciência vai assumir diferentes formas ao longo da

socialização do indivíduo a partir dos diversos meios nos quais este se insere durante sua vida.

Sendo a primeira forma de consciência expressa enquanto uma forma alienada9 e assim uma

manifestação inicial da consciência, ao interiorizar relações com as quais tenha contato a

partir da instituição família, incorporando relações previamente estabelecidas. Para

destrinchar a expressão desta primeira forma de consciência o autor estabelece um diálogo

com o teórico Antonio Gramsci.

Assim o indivíduo vai construindo uma visão de mundo que julga como sendo
própria. Apesar de sua utilidade prática, de sua aparente coerência, esta visão
caracteriza-se, como afirma Gramsci, por ser ocasional e desagregada. Isto significa
que não chegam a formar um todo unitário e coerente, mas soma seus aspectos
componentes de forma arbitrária e bizarra. Essa visão acrítica, desistoricizada, sem
inventário, Gramsci chama de senso comum [grifo meu]. (IASI, 1999, p. 28)

Com base nas relações vivenciadas pelo indivíduo que será possível compreender as

contradições de sua primeira forma de consciência, essa sendo revista a partir da vivência do

indivíduo em grupo, quando este percebe no outro as contradições que vivencia,

9 Segundo Iasi (1999, p.29) “a primeira forma de consciência apresenta-se enquanto alienação ao incorporar
elementos da realidade vista através do outro e naturalizá-la, desvinculando essas informações do seu contexto e
de sua história”.



desenvolvendo a partir desta dessa relação uma identidade, “a realidade das novas relações

vividas pode gerar uma inicial superação da alienação. A pré-condição para essa passagem é o

grupo” (IASI, 1999, p. 35). Importante ressaltar aqui, que esta forma de consciência ainda

apresenta traços da sua forma alienada, não superados, pois o indivíduo desenvolve suas ações

sob a influência de valores dominantes. Segundo o autor só ocorre de fato uma consciência de

classe, quando este assume a tarefa histórica de superação da sociedade capitalista, da qual

decorre as desigualdades vivenciadas.

Refletindo acerca do papel que a educação incumbe-se diante desse processo e retornando

ao recorte desta pesquisa, os estudantes quando assumem uma identidade e colocam-se em

luta contra os ataques que lhes atingem também se colocam enquanto sujeitos na construção

de outro espaço de ensino. Sendo necessário pensar essa construção da educação em sintonia

com a construção de um projeto de sociedade, compreendendo que estas estão vinculadas.

Buscando assim articular uma educação que se paute para além da lógica capitalista de

produção, o autor István Mészáros, desnaturaliza a concepção liberal de “reforma na

educação” expondo os limites dessa visão  enquanto insuficiente um projeto de educação que

esteja pautado  segundo a lógica do capital, pois esse é necessariamente desigual.

Assim não se pode realmente escapar de uma “formidável prisão” do sistema escolar
estabelecido (condenado nesses termos por José Martí) reformando-o, simplesmente.
Pois o que existia antes de tais reformas será certamente restabelecido, mais cedo ou
mais tarde, devido ao absoluto fracasso em desafiar, por meio de uma mudança
institucional isolada, a lógica autoritária global do próprio capital. O que precisa ser
confrontado e alterado fundamentalmente é todo [grifo do autor] o sistema de
internacionalização [grifo do autor], com todas as suas dimensões, visíveis e
ocultas. (MÉSZÁROS, 2008, p. 46)

Ao ponderar uma educação que demonstre-se crítica frente ao modelo neoliberal de

ensino é necessário apontar seus limites no atual sistema econômico e político, especificando

a necessidade de pensar um projeto de educação que reflita a construção de um projeto de

sociedade. É desenvolvido neste trabalho o papel e potencial transformador da educação,

sendo esta crucial ao processo de consciência do estudante. Retomando Mészaros:

O papel da educação não poderia ser maior na tarefa de assegurar uma
transformação socialista plenamente sustentável. A concepção de educação aqui
referida-considerada não como um período estritamente limitado da vida dos
indivíduos, mas como o desenvolvimento contínuo da consciência socialista na
sociedade como um todo- assinala um afastamento radical das práticas educacionais
dominantes sob o capitalismo avançado. (MÉSZÁROS, 2008, p. 80)

Por conseguinte, é realizada referência à educação popular, compreendendo esta enquanto

um modelo de educação que cumpre com o papel de ser pensada de fato pela classe

trabalhadora, sendo travada no curso da construção de uma nova sociedade.



O autor Carlos Brandão produziu sobre os variados significados que a concepção de

educação popular vai assumir em diferentes épocas da construção social, se indagando sobre

“o que é educação popular?”. Possibilitando o traçado dos seus significados e conceituando

uma concepção de educação popular. Particularizando para o que o autor delimita como uma

educação das classes populares e a entendendo enquanto formadora de um projeto de

educação e de uma sociedade igualitária.

Não é apenas em uma sociedade transformada que se cria uma nova cultura e um
novo homem. E ao longo do processo coletivo de transformá-la através do qual as
classes populares se educam com a sua própria prática, e consolidam o seu saber
com o aporte da educação popular. Pela primeira vez surge a proposta de uma
educação que é popular não porque o seu trabalho se dirige a operários e
camponeses excluídos prematuramente da escola seriada, mas porque o que ela
“ensina” vincula-se organicamente com a possibilidade de criação de um saber
popular, através da conquista de uma educação de classe, instrumento de uma nova
hegemonia. (BRANDÃO, 2006, p. 48)

A reformulação da escola perpassa uma relação que é tanto econômica, quanto política e

social. Por isso se faz necessária a formulação de um sistema de ensino formador do indivíduo

em sua totalidade, trazendo a necessidade de criação de uma educação que não seja apenas

“para o povo”, mas que seja de fato pensado em sincronia com as formulações intelectuais das

massas populares.

Diante dessa questão e buscando também refletir sobre o papel assumido pelo educador

frente a esta relação, que segundo Gramsci (1982) consiste essencialmente em acelerar a

formação da criança acerca da relação estabelecida de luta entre o “tipo superior” e o “tipo

inferior”, na medida em que o professor é consciente deste contraste. Tanto o educador quanto

o educando são apontados enquanto sujeitos no rompimento com o atual modelo de ensino e

reformulação da organização escolar e social.  A educação é norteadora na construção de um

projeto de sociedade, na medida em que, assume um papel protagonista na formação social da

classe trabalhadora.

3. Discussão e Análise da experiência:

A construção de um projeto de educação popular, que coloca-se em negação com o

modelo neoliberal de educação não pode ser pensada isoladamente, se assim for a discussão

pode se restringir a uma reflexão pontual e insuficiente, sem pautar a escola enquanto um

espaço de reprodução da ideologia dominante, da mesma forma, não é possível pensar a

construção de um novo ser social, sem debater as tarefas assumidas pela educação diante

desta construção. Gramsci vai definir a marca social da escola e a postura a ser assumida

diante da formação de uma escola essencialmente nova:



“A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola
próprio, destinado a perpetuar nestes grupos uma determinada função tradicional,
diretiva ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se evitar a
multiplicação e graduação dos tipos de escola profissional, criando-se , ao contrário
um tipo único de escola preparatória (elementar-média) que conduza o jovem até os
umbrais da escolha profissional, formando-o entrementes como pessoa capaz de
pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige.” (GRAMSCI, 1982,
p.136)

Buscando traçar o caminho a ser assumido na construção de uma educação que se coloque

de fato em contraposição com as atuais relações de ensino-aprendizagem, debate-se a função

social da escola na formação do indivíduo, buscando entrelaçar esta questão com a

experiência de ensino relatada.

Compreende-se desta forma, a escola enquanto um dos primeiros espaços de socialização

onde o indivíduo estabelece relações concretas para além da instituição família, sendo assim,

um espaço formativo ao processo de consciência e que cumpre tanto com o papel de reforçar

aspectos da ideologia dominante, já vivenciados a partir da família, como enquanto um espaço

da formação da identidade do indivíduo e, potencialmente, formadora de uma identidade

coletiva, tornando desta forma possível a mobilização. Segundo Iasi “ao vislumbrar no outro a

mesma condição que considera enquanto injusta é partilhada de uma identidade grupal,

possibilitando a ação coletiva” (1999, p. 34). Sendo a formação da identidade coletiva

partilhada pelos estudantes secundaristas que possibilita a mobilização desencadeadora da

ocupação de mais de mil escolas brasileiras em uma conjuntura de ataques à educação e aos

direitos dos trabalhadores.

Esse processo de ocupação quando se encerrou desencadeou, diversos acontecimentos

políticos, mais especificamente na cidade de Pelotas. Em dezembro do mesmo ano, estudantes

secundaristas das escolas estaduais da cidade ocuparam a 5º Coordenadoria Regional de

Educação, tendo como principais pautas: a PEC 55 (que previa um congelamento de gastos

em saúde e educação por vinte anos), a Reforma do Ensino Médio, a Proposta de Lei Escola

sem Partido e o intitulado “Pacote de maldades” do governo Sartori (PMDB).

A ocupação nomeada Ocupação Guilherme Irish, durou uma semana e decorreu na

articulação do Movimento Estudantil Secundarista Unificado de Pelotas (MESUP) que

colocava-se em contraponto à postura da entidade municipal já organizada na cidade,

denunciando o aparelhamento da entidade e práticas em desencontro com a luta dos

estudantes. Sendo assim, um momento de estopim secundarista e certamente formativo no

processo de consciência dos estudantes.

A partir do recorte da pesquisa, foi possível visualizar nas aulas desenvolvidas em um



momento pós-ocupação e no cotidiano escolar observado, aspectos ainda presentes da

ocupação, que refletiram principalmente na formação do estudante. Segundo Iasi “a ação

coletiva possibilita não apenas revoltar-se com as coisas, mas visualizar sua potencialidade de

mudança. A ação é dirigida a mobilização do grupo no sentido de reivindicação sob a

contradição vivida” (1999, p. 34). Nas aulas desenvolvidas o estudante foi percebido

assumindo a postura de sujeito na construção do espaço de ensino, atentando para a

contraposição às relações anteriormente naturalizadas.

É apontado aqui o próprio espaço articulado pelos estudantes durante o processo de

ocupação enquanto um espaço de construção de ensino, referenciado em uma concepção

popular de educação10 e compreendendo que o processo de aprendizagem também ocorre para

além do espaço formal da sala de aula. Durante os 32 dias que os estudantes ocuparam a

escola ocorreram espaços organizativos onde foram reforçadas as questões políticas que

seguiam uma linha nacional, ainda que não signifique necessariamente uma atuação uniforme,

diante das particularidades regionais. Além disso, foi organizado  um espaço de ensino

durante a ocupação, apontando este um fator principal da estrutura observada. Os estudantes

organizaram as aulas de acordo com a sua própria demanda e assim somaram-se aos

estudantes da universidade, educadores e artistas. Pessoas de diferentes áreas do

conhecimento foram até a ocupação construir um processo de ensino, sendo já reforçado

aquilo afirmado por Iasi “a educação formal e a não formal é essencial” (2013, p.79), ao

referenciarmos a formação e emancipação humana.

Esse momento demonstrou-se um processo primordial, tanto para a luta política dos

estudantes e na construção histórica nacional, quanto no sentido pedagógico, no qual os

estudantes compreenderam-se enquanto atores na construção de uma educação que se

distancie de uma lógica neoliberal de ensino. Conforme Iasi, estes são pertencentes à ordem

do capital, compartilhando de elementos desta, mas não alheios de entrar em choque com as

contradições vivenciadas.

A classe trabalhadora é ao mesmo tempo uma classe da ordem do capital, e por isso
expressa na sua consciência os elementos do amoldamento e, exatamente por ser
uma classe da ordem do capital, pode entrar em choque com esta ordem almejando ir
além dela e, quando o faz, expressa uma consciência que pode chegar a uma
consciência de classe. (IASI, 2013, p.74)

Durante as aulas desenvolvidas, os alunos estabeleceram uma relação que se dirigia em

dois caminhos, contrários entre si, ainda que apresentassem uma sincronia: primeiramente de

10Segundo Brandão (2006, p.57) “reproduzir-se, por isso mesmo, como um movimento pedagógico. Como um
modo de a educação realizar-se sem se estabelecer como instituição dominante, no domínio em que a educação
é, em si mesma, uma forma de poder.”



estranhamento sobre a abordagem da educadora, reflexo de uma concepção disciplinada sobre

os significados do ensino,  concomitante a esta postura, demonstravam-se seres críticos,

quando instigados ao debate.  Questão que ficou clara nas aulas desenvolvidas durante o

período de docência que, em sua construção, contou com a participação dos alunos, a partir da

sugestão de temas a serem trabalhados e por meio da participação durante os debates que se

desenvolviam na sala de aula.

A dinâmica das aulas constituiu-se a partir de questionamentos, buscando trazer enquanto

ponto norteador do debate o conhecimento dos estudantes sobre o tema trabalhado em sala de

aula, considerando também temas que despertavam o interesse dos estudantes em dialogados

com os conteúdos trabalhados. Alguns conteúdos de enorme relevância sociológica foram

trabalhados a partir de sugestão dos próprios estudantes, assuntos como: relações de gênero,

movimentos sociais e movimentos de cultura popular na cidade.

A abordagem proposta para o desenvolvimento das aulas sugeriu os estudantes enquanto

sujeitos na construção destas. Na medida em que eles apresentavam um estranhamento à

postura da educadora e à metodologia de ensino desenvolvida, apresentou-se o desafio de

paradigmas hierárquicos, reflexo do modelo de ensino vivenciado ao longo do processo

escolar.

No entanto, ao mesmo tempo em que essa disciplina demonstrava-se de certo modo

naturalizada, era constantemente colocada em negação pelos estudantes, ao modo no qual

estes colocavam-se em suas falas e reflexões. Apontando questionamentos sobre a conjuntura

política e relações sociais vivenciadas em seu espaço de ensino e para além deste. Esses

questionamentos foram trazidos como referência para o desenvolvimento das aulas e

formando, desta forma, a prática de ensino da educadora. Ao longo da experiência enquanto

educadora ficaram claros os desafios que se apresentam quando este coloca-se em uma

posição de contraposição com um modelo hierarquizado de ensino, desafios estes que estão

para além da sala de aula.

A precarização do ensino é reforçada em diferentes âmbitos da educação, seja pela carga

horária extenuante a qual o educador está submetido, pela falta de estrutura no sistema de

ensino para o desenvolvimento de espaços de ensino, ou por condições materiais do próprio

estudante que em sua maioria já está submetido a trabalhos exaustivos em turno inverso ao do

estudo, colocando a escola enquanto um espaço secundário na vida. Diversas são as questões

que permeiam o ensino público, estando relacionadas à sua lógica mercadológica e que

submete os estudantes a um ensino precarizado e sucateado.

“um ensino que, de uma determinada “faixa salarial familiar” para baixo, funciona



justamente através de fazer crianças e adolescentes trabalhadores passarem pela
escola sem haverem nunca passado pela educação escolar, para que o seu trabalho
adulto, subalterno, seja o de quem aprendeu sem tempo de tirar do saber do estudo o
proveito que torne dignos o trabalho e a vida.” (BRANDÃO, 2006 p. 26)

Reforçando aqui, a necessidade de articulação de uma educação que se coloque para além

da perpetuação de uma lógica mercadológica e tenha enquanto tarefa uma mudança estrutural

da sociedade, essa transformação só é possível a partir da articulação de um espaço de ensino

em contraposição à ideologia dominante. Segundo Mészáros (2008, p.65) a educação assume

um papel soberano à tarefa de criar uma ordem social radicalmente diferente. Sendo a partir

da elaboração de estratégias de atuação, que coloquem-se em contradição às condições

objetivas de reprodução do sistema e também a partir da formação consciente do próprio

indivíduo. Reafirmando a necessidade de articulação por uma educação emancipadora e

formadora de uma consciência crítica. Diante disto confirma-se a potencialidade presente no

Movimento Estudantil Secundarista na construção de um projeto de educação pensado em

sincronia com um projeto de sociedade.

4. Considerações Finais:

Debater educação pública no Brasil é consequentemente debater a reprodução de um

ideário vigente, que reduz a educação à função de formação do indivíduo com o fim único de

ocupar postos precarizados no mercado de trabalho. Segundo Souza “a nova cultura

empresarial tem buscado construir na classe trabalhadora talvez a mais importante de todas as

competências no atual estágio do desenvolvimento do capital: a capacidade de assimilar e

aceitar de forma positiva as mudanças que se impõe ao trabalhador, no contexto do processo

de trabalho e de produção” (2010, p. 134). Isto posto, a educação enquanto instituição

reprodutora do Estado, exerce um papel central na formação subjetiva do indivíduo.  Assim,

não nos concentramos aqui em uma reforma na educação, mas sim em um direcionamento do

debate para uma questão estrutural, enquanto uma transformação não só na lógica de ensino,

mas sim na construção de um projeto de sociedade, necessariamente atrelados.

Entende-se desta forma, o estudante secundarista enquanto sujeito nesta construção,

colocando-se também em diálogo com outros sujeitos presentes no cotidiano escolar e para

além deste. Significando, no âmbito do ensino, principalmente um diálogo entre educador e

educandos, que vise à construção de novas relações de ensino. É relevante aqui, não

desenvolver uma reflexão insuficiente a este processo, que coloque o educador em uma

posição de portador de uma consciência transformadora e muito menos em uma tarefa de



“conceber” consciência aos educandos. Pois, sendo o processo de consciência destes  mútuo,

ambos estão submetidos enquanto indivíduos pertencentes à ordem do capital. Ocorre muito

mais, em uma relação de diálogo, no qual estão vivenciando um processo de aprendizagem,

visando à consciência crítica destes enquanto sujeitos sociais.

Sendo claro os desafios dispostos ao longo desse processo, a própria disciplina tão

naturalizada ao estudante e perceptiva em todos os espaços da escola, impõe-se quando ocorre

a tentativa de romper com um formato anteriormente vivenciado. Em decorrência desta,

torna-se visível o estranhamento dos estudantes que tem enquanto referência de espaço de

ensino o espaço formal e disciplinado da sala de aula.

O próprio processo de aprendizagem da educadora é perceptível, sendo este o primeiro

contato mais profundo com a dinâmica escolar. A partir desta construção cotidiana que é

possível pautar de forma mais clara as contradições presentes no sistema de ensino, o qual

cumpre a dupla tarefa de valorização das relações capitalistas de produção, seguindo a ordem

do capital e de caracterizar-se enquanto um espaço de resistência, possível de organização e

formação da classe trabalhadora. No contato cotidiano com a escola que se reafirma a

urgência da construção de um modelo de ensino que seja pensado a partir da valorização do

conhecimento e que se coloque em contradição a hegemonia ideológica da educação.

Os estudantes secundaristas assumem essa tarefa de repensar o atual modelo

educacional ao ocupar as escolas, denunciando o sucateamento do ensino público e projetando

uma educação pública que cumpra com o papel de ser uma educação emancipadora.  Após o

processo de ocupação das escolas, o espaço pedagógico já não seria o mesmo, os estudantes

estabeleceram novas relações sociais e para além desta questão, colocaram-se enquanto

sujeitos naquele espaço. Os secundaristas em um processo de reorganização da escola fizeram

deste um espaço de pertencimento, afirmando sua potencialidade política na construção de

uma sociedade radicalmente diferente.
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