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Resumo
As lutas dos educadores brasileiros não são de hoje, ao longo de todo o século XX estiveram
presentes na defesa da educação. Uma das grandes bandeiras que tem aglutinado gerações de
professores ao longo do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI, é a defesa da
escola pública, laica, e gratuita. Formulada pelos educadores escolanovistas, liberais
progressistas em sua maioria, no contexto do processo de renovação da Educação na década de
1930, essa carta de princípios, ganhou sua primeira formulação, como se fosse um “Plano de
Educação”, no famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Desde então, em
cada crise de restruturação, quando o capital redefine a educação que lhe convém para a
superação dos seus históricos dilemas de reprodução e manutenção dos níveis de acumulação,
os educadores colocam-se em luta que lhes exige sair das escolas o que por vezes os exaure face
a todas as estratégias a que o capital lança mão entre as quais a destituição do reconhecimento
social que historicamente essa categoria de trabalhadores porta. No Brasil, isso é notório, seja
nas Reformas do Ensino de Capanema, nas lutas pela primeira LDB, Lei 4024, quando os
defensores da escola privada e laica travaram seus combates; seja durante os 21 anos da ditadura
militar-1964-1985- caracterizados pela expansão da gerência fordista e de contenção das
demandas sociais; seja, ainda, nos embates pela segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei 9394/96, entre 1988-1996, já no contexto da produção flexível, de grande ataque à
centralidade do trabalho no modo de produção da existência. Estes processos tem implicações
muito sérias na educação a quem o capital exige, por meio dos seus organismos mundiais e por
meio de formulação e implantação de políticas que 1) forme e qualifique a mão de obra para os
vários setores produtivos; 2) que ensine segundo os objetivos da sua reprodução e
recomposição da extração de valor; 3) que se ocupe e represe crianças e jovens pobres que não
podem ser vistos perambulando nas cidades, 4) que instrua segundo ideologias que lhe convém
como a do terror e violência, por meio dos produtos de massa, cinema, música, redes sociais
televisionadas ou e informatizadas. Estes apontamentos objetivam circunstanciar a comunicação
que se propõe- Lutas de Professores Brasileiros em apoio aos estudantes do Ensino Médio na
ocupação das escolas durante o ano de 2016, como protesto e resistência à Reforma do Ensino
Médio e do Projeto de Emenda Constitucional nº 241 (ou 55), promovida pelo governo Temer,
tomando como lócus de investigação os processos ocorridos em 16 colégios estaduais do
município de Colombo/PR. Para tanto, conta-se com registros das lutas dos professores, seja na
presença constante junto aos seus estudantes, para que não fossem presos e tivessem garantidos
todos os seus direitos, no realização de seminários de análise da conjuntura do processo, onde
puderam debater temas da política brasileira, seja ainda no fornecimento de alimentos e
refeições de maneira a garantir as necessidades alimentares dos estudantes, de higiene e
conforto. Objetiva-se registrar essas lutas, trazê-las ao debate e afirmar o compromisso de
grande parte dos educadores brasileiros com a escola pública onde estudam os filhos da classe
trabalhadora brasileira. Empreende-se a análise dessas fontes no seio das múltiplas
determinações do modo de existência, de maneira a lhes ver as razões e apontar sentidos de
superação das lutas que obrigaram os professores, a mais uma vez, nesta longa duração, à defesa
da escola pública, laica e gratuita, a se contrapor aos interesses imediatos da ordem burguesa.
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Introdução
No segundo semestre de 2016, em outubro, estudantes do Ensino Médio do
Paraná ocuparam suas escolas em protesto contra a Medida Provisória n. 746 de
setembro de 2016, que institui mudanças no nível Médio de Ensino da Educação Básica,
alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, a Lei do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação, Fundeb. Protestavam, também, contra a Proposta de Emenda
Constitucional n. 55 de 2016, ou PEC dos Gastos que fixou um teto das despesas
primárias da União pelo período de 20 anos. No Paraná foram envolvidas cerca de 300
escolas, 300 mil alunos de um total de 345.000. Este texto apresenta o movimento de
protesto e o apoio que receberam os estudantes em 16 colégios estaduais situados no
Município de Colombo. De forte influência italiana em virtude do núcleo populacional
fundador, Colombo compõe com mais 28 municípios a Região Metropolitana de
Curitiba e tributa sem nome ao descobridor da América, Cristóvão Colombo. O fato de
ter-se constituído, originariamente, de imigrantes italianos marcou suas atividades
produtivas ligadas à produção agrícola de vinhos e a forte influência da igreja católica
ainda hoje presente que tende a acomodar conflitos, a ajustar tensas relações sociais.
Surpreendentemente, para esse cenário, os estudantes do Ensino Médio ergueram-se em
protesto, levantaram suas bandeiras de resistência à citada Media Provisória do Ensino
Médio e à PEC dos Gastos, reivindicaram ser ouvidos, ocuparam suas escolas, fizeram a
gestão do movimento e ganharam apoio de professores não somente do Ensino Médio
mas também do Superior. Este texto apresenta inicialmente o contexto e razões dos
protestos dos estudantes, para em seguida considerar as práticas de apoio dos
professores e as justificativas e intervenções dos aparelhos e órgãos do Estado impondo
aos estudantes que recuassem nas suas ações.
Contexto Histórico da Medida Provisória N. 746 e da PEC dos Gastos: “contra
revolução preventiva”
A Medida Provisória e a PEC em pauta foram iniciativas do Governo Temer, a
primeira apresentada nem apenas a um mês (23/9/2016) após o impeachment da
presidenta da República Dilma Roussef, eleita em segundo mandato em 2014 e destituída
em 31/8/2016, já a segunda foi de dezembro de 2016. Em um cenário de grande tensão e

lutas de classe essas medidas só foram possíveis porque se formou uma “maioria
parlamentar, na expressão mais pantanosa da história deste parlamento, de onde o próprio
[Temer] é cria e, portanto, nada muito bem nas águas deste pântano. Mais que isso:
conseguiu alterar a seu favor peças importantes no Supremo, fundamental para dar-lhe
margem de manobra jurídica no plano máximo possível” (ANTUNES, 2017, Entrevista a
Correio da Cidadania). O congresso que acolheu essas medias governamentais atuou no
sentido da “contrarrevolução preventiva dada pelos conjuntos dos capitais, suas
ramificações financeira, bancária, comercial, de serviços, agroindústria, pelas
corporações em geral” (ANTUNES, 2017). Nesse cenário, as elites do capital, que pedem
aos educadores, às escolas, à educação o que lhes convém “encontraram na
contrarrevolução com Temer a possibilidade de extinguir o ciclo de conciliação de
classes, positivo aos capitais por longo período, em especial nos dois primeiros governos
Lula e parte do primeiro governo Dilma” (ANTUNES, 2017).
Não foi, então, por acaso, que ainda não tinha passado um mês depois do
impeachment de Dilma Rousseff e já se alterava o Ensino Médio, sempre um nível de
ensino, historicamente disputado, exarado na LDB/96 compondo a Educação Básica, o
que apontou não para formação terminal imediatamente colocada a serviço do mercado
de trabalho. A disputa vem de longe e suas definições tem sido de restrição a uma
formação integral, a favor da entrada imediata dos jovens no mercado de trabalho. Este,
caracterizado por longas jornadas de trabalho e condições precárias para baixos salários,
ganhou seus fundamentos ideológicos nos arranjos da reestruturação produtiva e suas
exigências de um trabalhador dócil, adaptável, flexível de maneira a responder a
demandas e exigências do capital por maior produtividade, maior competitividade num
cenário de desemprego e trabalho temporário.
Mészáros aponta, entre os aspectos centrais desse processo, a globalização do
desemprego e o mito da flexibilização, localiza a ascensão do desemprego nos países
capitalistas avançados, já na década de 1970, “depois de duas décadas e meia de
expansão relativamente ininterrupta do capital no pós-guerra” (MÉSZÁROS, 2006, p.
29). O referido autor considera que as consequências atingem não somente os
trabalhadores desqualificados mas também os qualificados, portanto, toda a força de
trabalho o que confere ao desemprego o caráter de característica dominante desta fase do
modo de produção.
Neste cenário,

A necessidade de produzir desemprego, ‘diminuição de custos’ etc.
necessariamente surge dos imperativos antagônicos do capital, da
busca do lucro e da acumulação e aos quais tampouco pode se
restringir [...]. Ou o capital mantém seu inexorável impulso em
direção aos objetivos de auto-expansão não importa quão devastadoras
sejam as consequências, ou se torna incapaz de controlar o mercado, o
metabolismo social da reprodução (MÉSZÁROS, 2006, p. 32).

Justificar a reforma do Ensino Médio para atender ao mercado de trabalho cuja
característica central é o desemprego estrutural e suas consequências nefastas de lançar
brutalmente na miséria contingentes de trabalhadores, não é somente uma solução
parcial das “mazelas” do sistema, mas uma política efetiva de dependência e controle
dos trabalhadores por parte do capital. A oposição à Medida Provisória de Reforma do
Ensino Médio encontra aqui suas razões mais profundas, não interessa aos trabalhadores
um ensino que os limite a uma formação para um mercado de trabalho que lhes retire as
condição de manterem sua reprodução social e as possibilidades de emancipação da
reprodução

sociometabólica

do

capital.

Como

paliativos

ao

desemprego,

potencializadoras da produção e da concorrência, da baixa dos custos e da eficiência a
flexibilidade e a desregulamentação são justificadas nas reformas das relações trabalho
capital como necessárias e “soam interessantes e progressistas [...] embora sintetizem as
mais agressivas aspirações antitrabalho e políticas neoliberais, [...] em suas variadas
formas [a flexibilização] corresponde, na verdade, à desumanizadora precarização da
forca de trabalho” (MÉSZÁROS, 2006, p. 32). A Medida Provisória do Ensino Médio
pontuou a formação nesse nível de ensino segundo percursos formativos da escolha dos
estudantes, ou seja uma formação de ajustamento a cadeias produtivas atravessadas
pelos constantes ajustes da expansão do capital.
Neste cenário a Medida Provisória n.746 compõe a contra-revolução em curso
por concorrer para impedir um abalo na “tradição” de concentração do poder
(FERNANDES, 2007, p. 89).
A resistência dos estudantes a tal medida foi manifesta na ocupação das suas
escolas, sinalizou ao governo Temer, seus aliados estaduais e elites econômicas que a
educação que propunham favorável ao alcance de seus interesses, encontrava oposição e
resistências organizados na UPES- União Paranaense dos Estudantes Secundaristas.
Defesa da Escola Pública nas Práticas de Resistência dos Estudantes e o Apoio dos
Professores

As ocupações dos colégios por uma lado foram práticas de resistências ao
avanço da agenda do governo Temer, por outro se constituíram em defesa da escola
pública que implica amplo debate sobre qualquer mudança de currículo e gestão sem a
participação efetiva daqueles a quem as decisões dizem respeito, trata-se de garantir o
controle social sobre o capital. Ora,
Na sociedade capitalista, o interesse privado corresponde ao movimento
que o capital opera, permanentemente, para viabilizar a geração de valor
para acumular e concentrar capital, o que se faz por dentro e por fora da
institucionalidade estatal. Já a esfera do interesse público se estabelece
nos espaços de contradição dessa lógica de sociabilidade, em especial no
exercício do controle social sobre o capital, necessário para evitar que sua
destrutibilidade inerente o leve a eliminar suas próprias bases de
acumulação. Historicamente, a construção dessa esfera pública garantiu,
por um curto período e em poucos países, uma retração da base social de
exploração do capital (MINTO, 2018).

Todavia, o mesmo autor alerta sobre os limites da esfera pública na atual
conjuntura do modo de existência, considera que “O caráter público (possível) do
Estado moderno é um produto histórico da mesma base material, na qual se assentam as
relações de classe e sobre a qual aquele se erigiu” (MINTO, 2018) que em meio à
reestruturação produtiva do capital monopolista no sentido da manutenção dos níveis de
acumulação, realiza-se um redimensionamento desse público que “progressivamente
deixa de ser o espaço de controle social sobre o capital, em prol de um privado que não
apenas é o locus da apropriação, da reprodução e acumulação do capital, mas que tende
a totalizar-se, passando a ocupar todos os momentos da reprodução societal” (MINTO,
2018). Neste contexto, “A educação estatal, por sua vez, mantém-se na esfera da
contradição, porém cada vez mais distanciada daquele caráter público, pois esvaziada
dos mecanismos de controle sobre o capital de outrora” (MINTO, 2018).
Foi em meio a estas contradições, que no município de Colombo os estudantes
ocuparam os seguintes colégios: C.E. Helena Kolody; C.E. Vinicius de Moraes; C.E.
Abraham Lincoln; C.E. João Gueno; C.E. Alfredo Chaves; C.E. Genésio Moreschi; C.E.
Raulino Costacurta; C.E. João R. de Camargo; C.E. Luiz S. Baldo; C.E. Julia Cavassin;
C.E. Colombo; C.E. Antonio Lacerda Braga; C.E. Dom João Bosco; C.E. Bento
Munhoz da Rocha; C.E. Guaraituba; C.E Tancredo Neves e se organizaram para
resistirem até que fossem ouvidos, prepararam suas refeições, cuidaram dos espaços,
fizeram estudos e reflexões sobre a dimensão política de suas práticas de ocupação.

Em reportagem de José Pires e Everton Mossato datada de 25 de outubro de
2016 vê-se o cartaz que expressa a organização dos estudantes na ocupação com vistas a
atividades de preparação de alimentos e preservação do colégio estadual Helena
Koloday do município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, como segue:

Fonte: José Pires e Everton Mossato- a
República
das
OcupaçõesIn:http://paragrafo2.com.br/2016/10/25/a-republica-das-ocupacoes/ (Coleta em
10/4/2017).

Fonte: José Pires e Everton Mossato- a
República
das
OcupaçõesIn:http://paragrafo2.com.br/2016/10/25/a-republica-das-ocupacoes/ (Consulta em
10/4/2017).

O apoio dos professores realizou-se com o fornecimento de alimentos,
permanência junto aos estudantes para que se sentissem protegidos, palestras e falas
sobre o que estava acontecendo e mesmo de conteúdos programáticos das várias
disciplinas, passeatas na cidade com cartazes e palavras de ordem.

Fonte: Central de trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/PR).
https://portalctb.org.br/site/component/tags/tag/upes, (Consulta em 10/4/2018).

Neste cenário a imprensa reportou que: Mais de 3 mil estudantes e docentes
tomaram as ruas do centro da capital paranaense, Curitiba, neste domingo (9) contra a
reforma do ensino médio (medida provisória 746/16) e as mudanças na legislação
estadual propostas pelo governador Beto Richa (PSDB). Ainda, “Os Trabalhadores e
trabalhadoras da educação pública do estado saíram às ruas em apoio aos estudantes que
já ocupam escolas contra essa reforma autoritária e elitistas do ensino médio”, segundo
Francisco Manoel de Assis França, o Professor Kico, da CTB-PR Educação. No
município de Colombo, os professores na ativa e ou aposentados se moveram em
solidariedade ao estudantes que ocuparam os colégios. Uma professora relatou:
Auxiliei os estudantes, na busca de conhecimentos sobre a reforma, o
retrocesso que viria com sua aprovação, indicando leituras e motivando
debates coletivos. [...]. Acompanhei de perto cada passo, orientando para
as questões de segurança e dando suporte para logística da ocupa [ção].
Fui convidada a visitar duas outras ocupas [ções] durante o período de
duração antes das ordens de reintegração de posse serem emitidas,
levando oficineiros e organizando os debates que esclarecessem a
comunidade das fragilidades que nosso sistema de educação estaria
fadado a mergulhar associado à PEC dos gastos. Vi muitos dos nossos
estudantes se tornarem lideranças e fiquei emocionada em perceber que
eles são capazes de se auto gerir quanto as diferentes formas de aprender
a lutar para manter seus direitos (PROFESSORA A).

Uma professora aposentada registrou que atendeu a convite para tratar do tema
gênero, fez a oficina em várias escolas, observou, compreendeu e registrou as lutas dos
estudantes e suas práticas de resistência: “Fui à escola indicada. Fiz a fala! Teve uma
participação maciça dos alunos. Observei que a escola estava muito bem cuidada, muito
organizada. [...]. Sabiam quem é que estava lá para falar. Discutiam todos os pontos
[...]. Também, abasteceu a escola “porque nessa escola que eu fui com os meninos, que
fiz cachorro quente, eles só tinham arroz e feijão” (PROFESSORA B).
A resposta do governo do estado às ocupações veio por meio dos órgãos da
justiça e da repressão policial, assentes no ratio da ordem e controle favoráveis ao
capital.
O Ratio Burguês na Reintegração de Posse das Escolas Ocupadas pelos
Estudantes.
Sucederam-se, então, ações de reintegração de posse das escolas ocupadas pelos
estudantes em muitos casos com aparato policial.

Sob a alegação de “que o direito de manifestação é um direito constitucional
protegido: como o é a educação. [que] O protesto que cerceia o direito a educação de
outros e ainda invade prédio público (escola) deve ser coibido porque excede o direito
de manifestação” (PARANÁ, Poder Judiciário, Autos, n. 0003812-15-2016.8.0084).
Face a isto, a União dos Estudantes Secundaristas passou a ser processada,
criminalizada, e as escolas a sofrerem os processo de integração de posse por parte do
Estado do Paraná nos seguintes termos: intimação de reintegração de posse e prazo de
24 horas para a desocupação por parte dos estudantes sob pena de arrombamento em
caso de resistência, uso do aparelho policial e multa diária de 250 reais, conforme pode
ser conferido no despacho que consta do anexo 1. A intimidação se acentuou com o
recurso do policiamento para que se efetuasse a reintegração de posse dos colégios“reforço policial necessário para acompanhar o oficial de justiça” (PARANÁ, Poder
Judiciário, Autos n. 003.975-56.2016.8.16.093).
Os documentos que constam dos anexos 1 e 2 expressam a atuação dos
aparelhos de repressão do estado sob os interesses do capital às ocupações dos
estudantes de seus colégios o que nos leva a considerar Marx: “as relações jurídicas,
bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela
chamada evolução do espírito humano, essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas
condições materiais da existência” (MARX, 2008, p. 47). Deste entendimento resulta
considerar que as resistências dos estudantes e professores e a ações repressivas dos
agentes da lei se inscrevem e explicam na luta de classes em contexto de acirramento
após o Golpe de Estado de 2018, que depôs Dilma Roussef por um conglomerado de
interesses do capital que impõe à educação, e especialmente à escolar um ratio que se
materializa primeiramente, então ao tempo das ocupações, na reforma do Ensino Médio
e colocou os estudantes em movimento.

Fonte: APP/Sindicato (consulta em 10/4/2018).
A estratégia do governo, representante do conglomerado descrito, foi
desqualificar, judicializar, criminalizar as ocupações e o movimento estudantil com uso
dos parelhos repressivos do estado que se transformam em braço político desse
conglomerado constituído por Todos pela Educação, Kroton, Fundação Lemann,
Fundação Ayrton Sena, Movimento Brasil Livre, entre outros. Os estudantes são bem
vindos quando consagram em suas práticas o projeto, o ratio, educativo das elites, se
destoam são criminosos sujeitos à pena da lei que não é para todos como se tem visto.
Trata -se dos interesses privatistas da educação tanto no que diz respeito ao que se
ensina, como a gestão das escolas com avanço da disciplina da militarização. A
finalidade é a formação dos jovens para ajustamentos dos seus conhecimentos e
subjetividades ao projeto do capital, atemorizados pelo desemprego globalizado.

Já os professores registraram: “Fomos proibidos enquanto professores a
frequentar as ocupas [ções], éramos vigiados por colegas e alunos contrários ao
movimento [...]. Ao término do processo da ocupação, eu e colegas apoiadores do
movimento, tivemos que responder a processos” (PROFESSORA A)
Alunos e professores resistiram e resistem à imposição de uma visão única, a
uma projeto único que se configura pelo grau de violência institucionalizada que se
assemelha a práticas fascistas.
Neste cenário é preciso considerar que a “Novidade radical da nossa época é que
o sistema do capital já não está em posição de conceder seja o que for ao trabalho, em
contraste com as conquistas reformistas do passado. [...] é também a razão pela qual o
reformismo liberal e social–democrata [...] está agora condenado à futilidade das
pregações piedosas- desde os sermões do professor John Kenneth Galbrait acerca da
‘cultura do contentamento’ [...] até a noção do ‘trabalho e governo inspirados pela
economia global com uma face humana’” (MÉSZÁROS, 2006, p. 41-42).
Considerações Finais
A despeito dos limites da defesa da escola pública, processo que remonta ao
início da república brasileira e de grande envergadura no seio do movimento
escolanovista desde a década de 1920 a 1960, retomado nas lutas da redemocratização,
consideram-se

as resistências dos estudantes nas ocupações das escolas em 2016 e o

apoio de professores a essas lutas. Há que se considerar, entretanto, que no atual
contexto de reestruturação produtiva e redimensionamento que afeta todas as esferas da
vida, público, “progressivamente deixa de ser o espaço de controle social sobre o
capital, em prol de um privado que não apenas é o locus da apropriação, da reprodução
e acumulação do capital, mas que tende a totalizar-se, passando a ocupar todos os
momentos da reprodução societal” (MINTO, 2018). Neste contexto, os estudantes
secundaristas do Paraná, à semelhança do que aconteceu em outros estados,
manifestaram-se, ocuparam as suas escolas reivindicaram ser ouvidos quanto à reforma
de ensino que os atingia. Seus professores apoiaram-nos com orientações, proteção
física, alimentos, em um processo educativo sociológico e político. Não por acaso, “ao
término do ano letivo os estudantes que conseguiram vagas através de processos de
vestibular, por coincidência foram os que estiveram nas ocupações” (PROFESSORA
A).
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