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INTRODUÇÃO 

 Os anos de 2015 e 2016 estão sendo emblemáticos na área da 

educação do país. No ano de 2015, cerca de mais ou menos 200 escolas da 

rede estadual foram ocupadas por estudantes em São Paulo contra o chamado 

plano de reorganização escolar do Governador Geraldo Alckmin e do seu 

partido, o PSDB.  

Sem diálogo com a comunidade escolar (corpo docente e discente, além 

de funcionários e de responsáveis pelos estudantes), o plano tinha como 

pontos principais o fechamento imediato de 93 escolas da Rede Estadual. Além 

disso, segundo o governo, a proposta favoreceria a gestão das unidades e 

possibilitaria a adoção de estratégias pedagógicas focadas na idade e na fase 

de aprendizado dos alunos2. 

Além da queixa de ausência de dialogo por parte do poder público, os 

estudantes de São Paulo também reclamavam das condições precárias pelas 

quais as escolas passavam e continuam passando, além de dar apoio à classe 

dos trabalhadores da educação. Esse processo de ocupação escolar se 

desencadeou em todo o estado, não só na capital ou na região metropolitana, e 

conseguiu fazer com que, por tempo indeterminado, o plano de reorganização 

fosse interrompido por ordem da Justiça. Em outras palavras, o governo teve 

                                                           
1
 Professor de Sociologia da Rede Estadual do Rio de Janeiro e Mestre em Educação pela 

UFRJ 
2
 http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao


2 
 

de recuar politicamente e, pressionado, precisou adotar medidas que 

atendessem as demandas da comunidade escolar3.  

Ainda em 2015 e no início do ano de 2016, o estado de Goiás também 

foi palco de manifestações estudantis e de diversas ocupações protagonizadas 

por estudantes do ensino médio – ou secundaristas. O argumento da luta 

estudantil, nesse caso, seria uma forte oposição aos planos do governador 

Marconi Perillo (PSDB), que incluíam o fechamento de escolas que funcionam 

em período integral, o repasse da administração de algumas escolas públicas 

para as Organizações Sociais (OSs) e o de outras instituições de ensino para a 

secretaria de Segurança Pública, no intuito de militarizar o ambiente escolar. 

Na prática, os militares assumiriam a direção, mas a parte pedagógica 

continuaria sob a responsabilidade da secretaria de Educação4. No total, foram 

28 escolas ocupadas em Goiás nesse período, que durou até fevereiro de 

2016. 

O processo de ocupações escolares organizadas por secundaristas 

avançou para outros locais do Brasil e, em 2016, começou a se fortalecer no 

estado do Rio de Janeiro. Diante de todo esse cenário político, o presente 

trabalho procura fazer alguns apontamentos a respeito do contexto social e 

político da política educacional que resultou em cerca de mais de 70 escolas 

ocupadas no Rio de Janeiro, no meio de uma greve da rede estadual como não 

acontecia há décadas, com adesão recorde em todo o estado.  

Além disso, também busca-se descrever de forma breve como se 

construíram as lutas antes e durante as ocupações, a forma de organização 

política dos estudantes e algumas pautas, que, para além dos atos políticos, 

estavam baseadas em uma outra lógica de educação, totalmente diferente do 

modelo tradicional a que estamos acostumados. 
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CONJUNTURA 

 Como dito anteriormente, em 2016, a rede estadual do Rio de Janeiro 

entrou em greve. Os trabalhadores e trabalhadoras da educação deflagraram o 

início do seu movimento no dia 2 de Março. Dentre as reivindicações do 

movimento, estão algumas pautas clássicas de toda a classe trabalhadora ao 

longo da história, como questões salariais e de condições de trabalho. Mais 

especificamente na rede estadual, alguns direitos trabalhistas estão sendo 

ameaçados nos últimos tempos pela gestão do PMDB, que governa o estado 

há décadas. Um dos fatos que mostram concretamente essa ameaça é o 

congelamento do reajuste salarial por dois anos (2015 e 2016) para a área da 

educação e da saúde. 

Outro exemplo de ação que precariza o trabalho dos educadores no Rio 

de Janeiro é a implementação autoritária de políticas meritocráticas que, ano 

após ano, vêm deixando a categoria cada vez mais insatisfeita, com menos 

autonomia pedagógica e com mais trabalhos extraclasse. Além disso, direitos 

básicos como o pagamento de salários em dia – que, diga-se de passagem, 

permanecem muito baixos – foram alterados no fim do ano de 2015 e no início 

de 2016, e também contribuições previdenciárias estiveram perto de sofrerem 

reajuste, sem a devida consulta aos servidores do estado. É importante 

destacar que esse cenário de 0% de reajuste e de aumento da Previdência 

Social nos bolsos dos funcionários da educação e de outros serviços públicos 

pode ocasionar uma real diminuição de salários. 

O argumento da gestão do atual do Governo para explicar tais medidas 

politicas e econômicas que afetam a vida da população – principalmente a dos 

servidores públicos em geral, incluindo os da educação – é o de que o estado, 

nos últimos tempos, passa por uma crise gerada pela baixa arrecadação de 

recursos financeiros devido aos cortes de verba dos royalties de petróleo que o 

Rio de Janeiro deixou de receber. Porém, é importante mencionar que, 

conforme divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), entre os anos de 

2008 e 2013, a gestão do Governo Sérgio Cabral (que tinha como vice-

governador o atual governador) gastou cerca de 140 bilhões em isenções 
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fiscais a empresas privadas que possuem parcerias com o Governo em 

diversos setores5 – tudo isso na época em que a referida crise já nos afetava. 

A greve que lutou contra essas políticas e pelas pautas mencionadas foi 

histórica pelo fato de ter uma adesão recorde. Segundo o Sindicato Estadual 

dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), entre 70% e 80% 

da categoria paralisou as atividades nos primeiros dias e semanas em todo o 

estado. É importante lembrar aqui que os números da adesão apresentados 

pela representação dos trabalhadores e pela Secretaria Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro sempre divergiram6. Outro fator que tornou essa greve da 

rede estadual em 2016 um evento ímpar foi a sua duração; foram quase 5 

meses de paralização. Esse forte movimento dos trabalhadores gerou alguns 

avanços nas pautas pedagógicas, mas terminou sem acordos nas questões 

econômicas, que foram fundamentais para que a categoria tivesse paralisado 

suas atividades de uma forma como há décadas não ocorria. 

Concomitantemente a esse período, começaram a acontecer as 

ocupações de escolas pelos estudantes da rede. A primeira escola ocupada foi 

o Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, situado no bairro da Ilha do 

Governador, fato que se passou no dia 21 de Março de 2016. 

Os principais argumentos dos secundaristas para ocupar a instituição 

escolar eram a falta de aparelhos de ar-condicionado, a superlotação das salas 

de aula (em média 50 alunos por sala, sem ventilação apropriada) e a falta de 

professores e de funcionários como porteiros e inspetores, que foram demitidos 

e substituídos por trabalhadores da limpeza7. Além disso, muitas salas se 

encontravam em péssimas condições, apresentando goteiras e rachaduras, e, 

assim como em muitas escolas da rede, o colégio não possuía sala de 

informática funcionando, dentre tantos outros motivos relatados.  
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Veremos que algumas dessas pautas são convergentes com a de outras 

escolas que foram ocupadas, não só no Rio de Janeiro, mas também em 

outros locais do Brasil.  

A seguir, vamos pontuar alguns tópicos que merecem destaque no que 

tange uma análise política de táticas de luta social, organização, mobilizações 

e principalmente de como as ocupações escolares que os secundaristas 

protagonizaram – e ainda protagonizam – podem nos gerar reflexões a respeito 

de um outro modelo político social e educacional, que dialoga muito com as 

noções da pedagogia libertária e com conceitos políticos anarquistas.  

OCUPAR E RESISTIR 

 Percorrendo, visitando e acompanhando atividades de cerca de 20 das 

mais de 70 escolas ocupadas no Rio de Janeiro, pude perceber que, nesses 

espaços, havia algumas práticas e narrativas recorrentes e coincidentes entre 

si.   

 Dentre as táticas políticas utilizadas pelos estudantes, podemos citar os 

princípios de ação direta, de autogestão e de democracia direta, que nos 

remetem à ideologia anarquista. Ao analisar essa visão política, David Graeber 

tece considerações que podem trazer à tona as motivações que estão por trás 

das práticas adotadas pelos secundaristas durante as ocuipações. Segundo o 

autor: 

Os anarquistas idealizam um mundo baseado na igualdade e 

na solidariedade, no qual os seres humanos seriam livres para 

se associar entre si a fim de buscar uma infindável variedade 

de sonhos, projetos e concepções daquilo que considerem 

valioso na vida. (GRAEBER, 2015, p. 188)  

 Quando falamos de ação direta, tratamos de uma prática que se traduz 

principalmente em atividades de propagandas e de educação destinadas a 

despertar nas massas a consciência das contradições sociais a que estão 

submetidas, fazendo com que o desejo e a consciência da necessidade da 

revolução surja em cada um dos indivíduos e que esses tomem para si, de 
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forma organizada, as rédeas de alguma pauta política, seja ela especifica ou 

mais generalizada, dependendo da situação (GALLO, 2007, p. 21).  

 As ocupações das instituições de ensino do estado pelos estudantes 

foram organizadas, na maior parte das vezes, a partir do debate das pautas 

específicas de cada unidade e de suas demandas, mas muitas das 

reivindicações dialogavam com as demais escolas que foram ocupadas e 

também com as pautas da categoria dos educadores, que se encontrava em 

greve no mesmo momento. 

 Podemos traçar um paralelo entre esse movimento estudantil e diversas 

outras formas de ocupações que ocorreram ao longo da história da luta da 

classe trabalhadora, tais como as ocupações de fábricas na virada do século 

XIX e XX, que lutavam por direitos e condições de trabalho dignas; as 

ocupações sem-teto na luta por moradia e contra a especulação imobiliária nos 

centros urbanos; as ocupações sem-terra contra o latifúndio; e as recentes 

ocupações de praças públicas – ocupações estas que, desde a Primavera 

Árabe, ocorreram em diversos locais do mundo: em alguns países da região do 

norte da África e em regiões vizinhas na Europa e Ásia; no Brasil, em praças 

como a do bairro da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro; e, por último, nos 

Estados Unidos, onde a Ocupação da Praça de Wall Street foi a que teve mais 

destaque diante de várias que ocorreram no ano de 2011.  

Todas essas ocupações possuíram causas especificas, ocorreram em 

diferentes locais e em tempos históricos distintos, mas a tática política da ação 

direta esteve presente em todas elas. Podemos observar, portanto, um ponto 

em comum entre todos esses movimentos: o protagonismo popular, sem 

liderança muitas das vezes, que clama por direitos e que propagandeia uma 

pauta referente à luta na qual se insere cada movimento de ocupação.  

As ocupações escolares realizadas pelos estudantes secundaristas no 

Rio de Janeiro – e em outros locais do país –  foram realizadas e construídas 

após algumas manifestações preliminares, tais como protestos de rua, abaixo-

assinados e, em alguns casos, conversas com representantes do Estado. 

Entretanto, essas primeiras ações obtiveram pouca ou nenhuma resposta 

imediata do governo, que não se comprometeu a atender as demandas da 
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comunidade escolar. Dentre essas demandas, podemos citar a melhoria das 

instalações que existem nas escolas e a luta contra o processo de 

sucateamento pelo qual o ensino público vem passando nas últimas décadas 

no Estado, independente do partido que esteja no cargo executivo do Governo.  

Após citar e destrinchar a questão da ação direta nas ocupações 

escolares, além de outros momentos e exemplos da história, é necessário 

mostrar como e de que forma os estudantes se organizaram politicamente para 

resistir aos ataques vindos de diversas frentes: alunos e responsáveis 

insatisfeitos, docentes e funcionários contrários, e diretorias escolares 

autoritárias a mando da SEEDUC, dentre outros agentes sociais que foram 

contra o movimento dos secundaristas.  

Nos relatos de estudantes e acompanhando as diversas ocupações nos 

quais tive contato, percebeu-se que grande parte das escolas estavam 

funcionando de maneira descentralizada, sem lideranças, em forma de 

comissões e com uma participação coletiva.  

Tal modelo de forma descentralizada, baseado na divisão de tarefas, em 

que as decisões são tomadas de forma coletiva por meio de assembleias dos 

envolvidos no processo, aliados ao princípio de democracia direta, nos reporta 

ao conceito teórico e a prática de autogestão social.  

Nas palavras de Gallo (2007) a autogestão tem como condições básicas 

ser “contra qualquer autoridade e hierarquização, além de negar qualquer 

forma de associação assim constituída. Para os anarquistas a gestão da 

sociedade deve ser direta, fruto dela própria” (GALLO, 2007, p. 21).  

Portanto, a maior parte das ocupações escolares foram geridas pelos 

próprios estudantes a partir de diferentes comissões, tais como: segurança, 

alimentação, limpeza, comunicação, organização, dentre outras. De acordo 

com a escola variavam algumas comissões, mas o modelo era basicamente 

esse.  

O mais interessante e relevante nesse processo, foi ter percebido que 

havia rotatividade nas tarefas, os estudantes buscavam participar e ter contato 

com as outras comissões que não faziam parte naquele momento, tinham que 
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aprender diferentes funções para que a ocupação de fato não se 

enfraquecesse politicamente e na organização, e as decisões eram realizadas 

em assembleias com todos os participantes da ocupação.  

O respeito à horizontalidade e a democracia direta nem sempre foram 

consensos num processo de construção de um movimento autônomo. Ainda 

mais com jovens de periferia, onde tudo o que essa juventude vive e convive é 

de certa forma hierárquica e em alguns momentos autoritárias nesse modelo 

de sociedade capitalista que temos, no qual o reforço ao individualismo é 

constante e não assistimos motivação a debater e exercer política a partir de 

decisões coletivas.  

Diante de todo esse processo de auto-organização, democracia direta e 

a busca por construir uma autogestão numa escola pública, ou seja, uma outra 

forma de educação no espaço público esteve e está sendo discutido, pensado 

e disputado, afinal, além viver de forma plena em um espaço autogestionado. 

Para finalizar esse ponto, podemos afirmar que tudo isso são legados 

das mobilizações e protestos de 2013 para cá e que podem resistir por um bom 

tempo no imaginário das lutas dos movimentos sociais e populares no Brasil e 

outras partes do mundo. Principalmente no que se refere às táticas de ações 

diretas e a organização política de auto-representação popular, sem um político 

ou partido por trás das mobilizações, pois assim como em 2013, muitas 

ocupações e manifestações foram convocadas e dialogadas nas redes sociais, 

entre indivíduos e coletivos autônomos.  

 

AUTONOMIA E SOLIDARIEDADE 

Alguns dos princípios políticos básicos da ideologia anarquista ou 

libertária são as questões voltadas à autonomia e solidariedade. Quando se 

fala em autonomia temos que dizer que autonomia não quer dizer 

individualismo que nos remete ao pensamento liberal, mas sim a autonomia 

política e liberdade que o individuo precisa ter e conquistar, sempre de forma 

coletiva, respeitando a individualidade que todos temos na sociedade.  
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O desdobrar desse pensamento é a forma de como muitos autores 

anarquistas referem-se a instituições verticalizadas, como partidos políticos e 

instituições do Estado em geral. Como diz Piotr Kropotkin, 

É que, contra todos esses partidos, os anarquistas são os 

únicos a defender o princípio de liberdade. Todos os outros 

gabam-se de tornar a humanidade feliz mudando ou 

suavizando o açoite. (...) Só nós ousamos afirmar que punição, 

polícia, juiz, salário e fome nunca foram, e jamais serão, um 

elemento de progresso; e se há progresso sob um regime que 

reconhece esses instrumentos de coerção, esse progresso é 

conquistado contra esses instrumentos, e não por eles 

(KROPOTKIN, 2007, p. 36). 

 

 Esse trecho do autor anarquista nos revela o quanto à liberdade e 

autonomia para os anarquistas são fundamentais na sua pratica política. 

Diversas ocupações rechaçaram representações de movimentos estudantis 

ligadas a partidos políticos, negando o caráter de representatividade e 

reforçando a questões ligadas a auto-representatividade, auto-organização e 

autonomia política dos estudantes em cada escola, com suas pautas 

especificas e as livres associações entre estudantes de escolas diferentes se 

ajudando e fortalecendo. 

 No período das ocupações, certas entidades tiveram alguns problemas 

como ANEL (Assembleia Nacional dos Estudantes Livres) ligada 

principalmente ao PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado), 

UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e UNE (União Nacional 

dos Estudantes), ligadas a partidos como o PT (Partido dos Trabalhadores) e 

principalmente ao PC do B (Partido Comunista do Brasil), dentre outras 

entidades ligadas a partidos como o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). 

 Percebi que tal resistência na qual os jovens tiveram em ter pessoas ou 

coletivos ligados a partidos políticos na construção das ocupações, se conecta 

principalmente ao histórico de uma prática política que remete a uma 

democracia representativa que contraria a logica que muitas das ocupações se 
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organizaram, na base da democracia direta. Embora algumas ocupações essas 

entidades conseguiram sim liderar e propagandear suas bandeiras, na maioria 

delas o que se viu é que a autonomia dos estudantes, o simbolismo de utilizar 

a camisa da escola ou da rede estadual, era uma regra que igualava muitos 

estudantes que ali estavam transformando e construindo o espaço escolar em 

uma autogestão estudantil.  

Ao falarmos de solidariedade precisamos relatar o quanto à ideia 

conceitual de ajuda mútua, de Kropotkin, está relacionada às ocupações 

escolares e aos movimentos sociais em diversos momentos ao longo da 

história. O autor remonta diversas formas de ajuda mútua que não só a 

humanidade construiu ao longo da história, mas a que existe em outras 

espécies de seres vivos. O geógrafo anarquista Piotr Kropotkin afirma que o 

princípio de ajuda mútua é o fundamento necessário da vida cotidiana. 

Quando presenciamos a solidariedade entre estudantes de escolas 

diferentes, que buscavam sempre fortalecer com mantimentos, apoio pessoal 

na organização, material para diversas atividades em que outras ocupações 

estavam necessitando. Apoio também na segurança e na divulgação de 

eventos culturais, políticos ou educacionais. Isso tudo entre estudantes de 

escolas diferentes. Portanto, conseguimos enxergar e perceber que a questão 

da ajuda mútua e cooperação estão presentes hoje em dia.  

Outra forma de ajuda mútua existente foi em questão às atividades que 

existiram nas ocupações nesses meses de greve e movimento de ocupações. 

Atividades culturais, debates políticos e rodas de discussão sobre machismo, 

feminismo e opressões em geral, aulas dinâmicas com foco no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) ou aulas para debater assuntos cotidianos ligados à 

saúde, saneamento e outras questões pertinentes para refletir a realidade que 

nos cerca. Tiveram apoio alimentício ou em ajudas estruturais para que as 

ocupações pudessem continuar permanecer fortes e reivindicar uma escola e 

educação públicas de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora.  

Essas e muitas outras atividades aconteceram nas ocupações e mais 

uma vez é importante reforçar o protagonismo dos estudantes nesse processo 

e o apoio de parte da sociedade civil que se sensibilizou com a causa.  
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Esse apoio foi dado por professores da rede que apoiavam e 

enxergavam um valor político fundamental nas ocupações no sentido de 

valorizar a educação pública de qualidade. Movimentos sociais e coletivos de 

militantes de diferentes naturezas, focos variados e pautas políticas diversas, 

também fortaleceram nas atividades políticas, educacionais e culturais nas 

ocupações pelo Rio de Janeiro.  

De acordo com Moraes (2016), 

Kropotkin, ao fazer a defesa da ajuda mútua, amparado nos 

estudos antropológicos, fica habilitado para sustentar o 

comunismo-anarquista, caracterizado pela solidariedade e 

pelo livre entendimento das pessoas, sem a necessidade de 

uma instituição que contenha seus sentidos utilitaristas 

(MORAES, 2016, p. 117).  

 

 O autor completa afirmando que, 

Com essas argumentações, Kropotkin legitima a defesa do 

mutualismo como parte da estratégia da melhor sobrevivência 

da humanidade. Ao fazer isso, ele nega e desqualifica o 

pensamento liberal, baseada na concorrência, no 

individualismo, no utilitarismo, em última instância, no princípio 

hobbesiano da guerra de todos contra todos no estado de 

natureza. Ao mesmo tempo, combate o darwinismo social, 

baseado na perspectiva, segundo a qual os mais fortes sempre 

vencem, imbuídos da primazia da competição (MORAES, 

2016, p. 117) 

 

Então, falar de autonomia política é relacionar a liberdade que se 

conquista de forma coletiva, sem hierarquias ou líderes de partidos políticos 

para dirigir a construção de um movimento de ocupações. E ao falarmos em 

solidariedade é retornar ao ideal clássico de ajuda mútua, na qual teóricos 

como Kropotkin reforçaram e trabalharam na virada dos séculos XIX e XX, e 

permanecem presentes quando os movimentos sociais, coletivos de militantes 
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e trabalhadores em geral se solidarizam e reforçam seus laços políticos 

independente da pauta que esteja em destaque.  

 

CONCLUINDO E DANDO PROSSEGUIMENTO 

 Tentei buscar nesse artigo fazer alguns apontamentos acerca do 

movimento de ocupações escolares que ocorreu no Rio de Janeiro. Na 

introdução tratei de fazer um pequeno histórico a respeito do contexto das 

ocupações que ocorreram em São Paulo e Goiás, que anteciparam em alguns 

meses o desencadeamento das escolas ocupadas no Rio de Janeiro em 2016. 

 Em seguida busquei destrinchar de forma breve as táticas políticas de 

ocupação e as formas de resistência que os estudantes em todo Estado. 

Estudantes de diversas escolas se organizando a partir de princípios e práticas 

libertárias, como autogestão, democracia direta e ocupando a partir das táticas 

de ações diretas, sem representações político-partidárias por trás para 

“guiarem” os secundaristas. Foi a força dos estudantes em suas escolas, suas 

pautas, debatidas, que os levaram a ocupar cerca de 70 escolas em todo o 

estado do Rio de Janeiro em 2016.  

 A seguir falei e relacionei os conceitos de ajuda mútua com a questão da 

solidariedade entre estudantes de diversas escolas, e dos estudantes com a 

categoria da educação estadual que se encontrava em greve e outros 

movimentos sociais, no sentido de fortalecer as ocupações e a luta por 

melhores escolas e educação pública de qualidade para a população em geral.  

 Uma educação transformadora ainda é possível ainda hoje, e é 

fundamental fazermos essa reflexão ao perceber que uma geração tem 

buscado uma educação pública de qualidade, não só para quem a frequenta 

mas para toda a população. A dialética que Paulo Freire buscou trabalhar em 

sua pedagogia da autonomia é importante para pensarmos essa relação entre 

estudantes que ocuparam as escolas e a categoria em greve. No fundo, 

professores e funcionários em geral aprenderam ou deveriam aprender com 

essa geração de jovens que estão na busca por emancipação não só individual 

mas social, de forma bem mais ampla.  
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 Em um momento político no qual, políticos e instituições do capitalismo, 

sejam elas bancos ou empresas ligadas a mídia privada, buscam transformar a 

escola em um lugar onde se formam com uma formação limitada com um foco 

para que as pessoas possam ir trabalhar em serviços precários e de baixos 

salários no mercado de trabalho, sem uma mínima reflexão do mundo em que 

vive, onde existem avanços de projetos para que a censura aumente e a 

autonomia pedagógica nas escolas para os docentes diminua 

consideravelmente, a crítica que Freire (2013) faz é pertinente quando o 

pedagogo fala a respeito do papel do educador.  

 Para Paulo Freire, 

(...) o educador não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 

autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (FREIRE, 2013, p.95/96).  

 É importante ressaltar que nesse instante em que concluo esse artigo, 

em Outubro de 2016, cerca de 150 escolas públicas em todo o Brasil estão 

sendo ocupadas e o movimento vem ganhando sobrevida com a 

implementação de uma Medida Provisória8 que o Governo Federal quer 

implementar nos próximos anos com o intuito de reformar o ensino médio, o 

currículo, a grade horária e o formato. Porém, sem consultar e dialogar com a 

comunidade escolar, com a sociedade e muito menos com os mais afetados 

por esse projeto: docentes e estudantes do ensino médio que estão e estarão 

nas salas de aulas das escolas públicas país afora.  

 Vale ressaltar e mostrar a importância que essa geração de jovens vêm 

trazendo ao ressignificar as lutas por direitos básicos, de forma autônoma, 

organizada e mostrando que a teoria, a práxis política e os ideais anarquistas 

estão mais vivos e presentes do que nunca.  

                                                           
8
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm
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Como diz Chambat, ao se referir ao pedagogo Fernand Pelloutier,  

Pela força das coisas, educação e revolução não se sucedem no 

tempo, mas se superpõem num processo dinâmico e dialético 

(uma nutre a outra reciprocamente). A educação liberta o 

indivíduo das opressões ideológicas que o aprisionam e o retêm 

na resignação, tornando-o receptivo à urgência revolucionária. A 

revolução, quanto a ela, confirma e libera as potencialidades 

desveladas pela educação, abrindo ao mesmo tempo novos 

horizontes. Fim de chefes, fim de hierarquias, uma sociedade a 

reconstruir integralmente (CHAMBAT, 2006, p.42). 

 

Temos que reforçar e renovar os ideais libertários em tempos de 

criminalização de movimentos sociais, que coincide com uma prática que 

reinventa os princípios políticos anarquistas, que mesmo sendo uma filosofia 

política extremamente criminalizada ao longo da história e em algumas 

experiências atualmente estão sendo em diversos locais do mundo. 

O presente trabalho tentou mostrar que a juventude de escolas públicas 

pelo país que vem lutando por direitos a educação, não só assimila como 

pratica esses elementos fundamentais na história da garantia de direitos para 

toda a classe trabalhadora.  
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